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E MULT. DE-ATUNCI... 
—— 

E mult de-atunci... e mult, nepoate, 

Şi ca prin vis le văd pe toate... 
Hei ! să te miri, să te cutremuri 

De câte-au fost 'nainte vremuri — 

Și-i mult, e-mult de-atunci, nepuate ! 

Intrase. sabie în ţară... 
Zaveră... ciumă... jaf și pară! 
Sau prăpădit ai mei cu toţii 
Şi tot ce-aveam prădară hoţii — 

Şi Turcul stăpânea în. ţară. 

Cum am scăpat și eu cu zile 
Nici aș putea să-ţi spun, copile... 
Pe semne -Pronia cerească, 
Voind ca să mă pedepsească, 

Mi-a dăruit pedeapsa 'n zile...
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Că uite ! vremurile-acele 
De-au fost amarnice și grele, 
Dar inimi drepte, credincioase, 
Vin bun şi cântece frumoase 

Erau pe vremurile-acele. . . 

Azi cat nedumerit, nepoate : 

Cum toate se schimbară, toate 

Din cântece azi n'ai ce-ulege, 

Nici vinul nu e vin în lege, 
Nici inimi nu mai sunt, nepoale :..



  

NUCUL 

Acelaș loc iubit umbrești 
Şi-un colț de cer întreg cuprinzi 
Nuc falnic, strajă din poveşti, 

D'azupra casei părintești 
Aceleaşi crăngi întinzi, . . 

De veacuri fruntea nu ţi-o temi, 
Ţii piept când vin: furtuni năval — 
O de-ai putea să mai rechemi 

„Lua poala ta şi-acele vremi 
De trai patriarhal ! 

Acel şirag de mândre eri 
De cari mi-aduc aminte-abea 
Asemeni, unor dragi păreri 
Ce-au legănat în mângăeri 

Copilăria mea...
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O, de-ai putea să mai aduni 
Alaiul. de copii vioi 

Ce *n horă se 'vâricau nebuni 
Şi toamna făureau cununi 

Din veştedele-ţi foi ! 

Dar unde-s brudnicii copii 
Și unde-s risetele lor ?... 

Potecile-au rămas pustii 

Şi-i năpădit de bălării 
Pustiul din pridvor... 

De. mult:s'au risipit şi-acei 
Bătrâni ce 'n umbră ţi-au stătut 
La sfaturi cu părinţii mei — 
Si frunza ce-o călcară €i 

“Țărână sa făcut ! 

Străjer. măreț, mai ţi-aminteşti 7... 
Tu singur, încă neinfrânt, ” 

De-amar. de ani adăposteşti 
Ruina casei părintești 

- Pe care azi o cânt!



  

BUNICA 

Cu părul nins, cu ochii mici 

Și calzi de duioşie, 
Acve par'c'o văd aici 
Icoana firavei bunici 

Din frageda-mi pruncie. 

Torcea, torcea, fus după fus, . 

Din zori şi până 'n seară; 
Cu furca 'n brâu, cu gândul dus, - 
Era frumoasă de nespus 

In portu-i dela ţară... 

Căta la noi așă de blând, 
Senină şi tăcută; 

Doar suspina din când în când 
La amintirea vre-unui gând 

Din viaţa ei trecută.
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De câte ori priviam la ea, 
Cu dor mi-aduc aminte 

Sfiala ce mă cuprindea, 
Asemuind-o "n mintea mea 

Duminecii Prea-Sfin!e. .. 
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FUSUI 

E liniște 'n chilia bătrânei, — și 'nserează., . 
Sub vatră ţirâeşte un greer nestatornic, 

Iși leagănă 'n perete tic-tacul vechiul ornic — 
Se "'ntunecă chilia și iar se luminează, 

Şi-aleargă fusul spornic... 

Topită de veghere bunica toarce, toarce, 
Cu minţile p'aiurea, cătând la foc pierdută.. 

"Şi ca purtat în umbră de-o mână nevăzută 
Tot fuge'm cercuri fusul și tot mai iute stoarce 

Din caer lâna mută.. 

Mâhnită stă Prea-Sfânta sub candela de pază, 
Se iroseşte *'n aer cucernic busuiocul; 
Pe vatră luptă 'n umbră mocnit și vânăt focul, 
Instreinatul greer sub vatră aiurează, 

Sctimbând într'una locul.
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Si ca "ntr'o vrajă fusul se 'nvârte și saspină.. 
Amurgu 'ncct işi cerne cenușa obosită... 
Bunica 'ngândurată zăreşte ca prin sită 
Trecând pe din 'nainte-i o viaţă în ruină 

Și-o lume părăsită. .



  

REVEDERE 

De la fereastră, din vagon 
Văd satul alb sclipind în zare... 
Un șuer lung... Tresar mișcat... 
Simt inima bătându-mi tare. 

„17 

Văd poarta ţărnii... Lurnul vechi_.., 
O casă... două... toate ninse! 

Şi gara... lume... Uite-ai mei! 
-M'așteaptă toţi cu braţe 'ntine... : 

E mult de când nu ne-am văzut, 

E-atâta haz şi bucurie! 
Doar numai Irățiorul mic 
Se uită lung: nu mai mă știe...
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In ochii lui naivi și mari 
Citesc un gând, o dulce teamă... 
Şi par'c' ar vrea să 'nirebe 'ncet: 
Cine-i urâtul ăsta, mamă 2...



9 

FURTUNA 

A revenit albastrul Maiu ! 
Flori în grădină, flori pe plaiu 

Si flori la pălărie! 
Stau ca pe spini, stau ca.pe foc! 
E timpul numai bun de joc 

Și bun „le ștrengărie... 

Griveiu, tovarășul meu drag 
Nerăhdător așteaptă 'n prag 

S'asvârl în colţ ghiozdanul ... 
I-e dor ca s'o pornim. hai-hui: 

Mă dau mai bine 'n partea lui, 
Că nu e Maiu tot anul!
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O şterg de-acasă frumușel : 
Griveiu cu mine, cu cu el — 

„Şi satu "n colb se 'nneacă... 
Intrăm în codru și Griveiu 
A "nnebunit de vesel ce-i: 

Mă muşcă, sare, Joacă... 

Dă spaima 'n vrăbii, latră n vânt, 
Iși face mendreie; eu cânt 

Şi codru lin răsună... 
Pe sus trec leneş nouri grei — 

Noi nici nu ne gândim la ei 
Și doar aduc furtună ! 

Abia o creangă sa mișcat 

Si ?n freamăt lung, neașteptat 
Lumina "n zări se stânge... 

Un roiu de frunze joacă "n drum — 

Tot codru e-un vârtej acum 
Şi eu pornesc a plânge... 

Alerg în jos, alerg în sus: 

Am. rătăcit şi urme nu-s 
Ori încotro m'aș-duce ! 

Un fulger! — repede mă 'nchin... 

Ah, mii de duhuri negre vin 
Si vor ca'să m'apuce... - 

 



POEZII 15 

Cad în genunchi, prins de fior... 
Răsbubuind din nor în nor 

Un trăznet se descarcă ! 
Zic „Tatăl-nostru“ — și Griveiu 
Se uită ţintă 'n ochii mei: 

Şi el se roagă par'că... 

Dar iată! cât ne-am închinat 
Un colţ de cer s'a luminat 

Şi codru-i plin de soare... 
Eşim voioşi la câmp deschis — 
Şi-mi pare că a fost un vis 

Furtuna trecătoare !...



VISUL 

Bine ai venit April, 
Lună răsfăţată! 

MI Sburd şi cânt, zglobiu copil, 
Ziulica toâtă!... 

Inainte-mi — câmp deschis... 
. Stau fără-de-ţântă. 

Totu-i adâncit în vis 
Prins de vrajă sfântă. 

.. - os, pe dâmb, mă tolănesc 

i Fermeca! de lene, . 
Și din ce, în “ce clipesc 

Tot 'mai:desdin gene. . . 
PR Pe 
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POEZII ! 1? 

Somnul vine mângăios, 

Soarele mă 'mbată — 

Par'c' aud un basm frumos 

Cu: „A fost odată... “% 

În auz imi sumă blând 

Zumzetul de-albine. .. 

Mândre zâne vin tinzând 

Braţele sprezminc. 

Tainice spre mine vin 

Toate la olaltă — 

Râd și 'n jur de mine, lin, 

Prinse ?n horă, saltă... 

/ 
= 
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Dar când sar să le cuprind, 

Caut cu "'ntristare: 
Stol de porumbiei sclipind 

Flutură în zare... 

—
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VARĂ 

Asfinţeşte. Printre ramuri 
Aurite 'n foc de soare, 

Tremură nenumărate 
Mici fereşti strălucitoare. 

Sub arțar, plecat moşneagul 
Şade cu luleaua *n gură, 
Pare-că-i cioplită 'n piatră 
Luminoasa lui figură... 

Joacă în. văzduh țânţarii; 

Pe furiș, prin frunza rară, 

Ca un sgomot de șopârle 

Drăcuşorii se strecoară,
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Ici. și colo doar s'arată. 
Printre crăngile. mișcate, - 
Şi, pitiţi, şoptesc în umbră: 
Se ghiontesc, râd pe 'nfundate... 

Dând semnal întregei cete, 
Cel din urmă ?n fund dispare... 
— Caulă-i de-âcu, băete! 

Mută stă grădina mare... 

Tresărind pășezte 'n taină, 
Doar prin foi adie vântul... 
Stă, şi-ascultă... Undce-s oare? 

Nu se știe ca pământul! 

Moșule, tu ştii pe semne, 
Stai cu degetul la gură, 
Şi zâmbind şiret, ce dulce 
Amintirile te fură... 

Dar deodat' saude-un țipăt, 
Şi din ?'nalta bălărie 
Sare o fetiţă blondă 
Ca un fir de păpădie!
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Geaba fuge nebune,te 
Ca să scape de ştrengar... 
Din tufișuri, pretutindeni 

- Alte capete răsar... 

E un haz! cu larmă mare 
Toţi jucând în drum, 
Şi bunicul râde tare 
Pipa scuturând de scrum...
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CUCOARELE 

Satu-i strâns în bătătură, 

Cântă, joacă, chefueşte.... 
Sună toba; plin dulapul | 

Se 'nvârteşte. 

In văzduh e-atât albastru! 

In senin e-atâta soare! 

Innegresc departe stoluri 

De cucoare... 

Vin copiii 'n fuga mare, 
Ese lumea 'n drum grămadă, — 
Un moşneag ridică mâna 

Să le vadă...
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„Da din cap, zâmbind, clipeşte 

Şi îngână veteranul: 

„Le-oiu mai apuca eu oare 

X la anul?..
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COBZARUL. 

Salută zdrăngănind din strune, 
Bătând cadenţa din picior 
Şi cânta legănându-şi capul, 
Cobzarul, mândru cerșetor... 

„. 

Iar după datina străbună 

Când îi întinzi paharul plin, 

EI nu bea până ce închină 

Şi varsă jos un strop de vin... 

— Cobzarule, de-ai şti cât farmec 

Şi voe bună răspândești 

Cu zvonul cântecelor tale 

In inimele româneşti!
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Noi toţi sântem așa de tineri 
Ca am putea să-ţi fim nepoți... 
Dar când ne zici bătrâna doină 
Eşti cel mai tânăr dintre toţi! 
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VESELIE 

La orândă-i o beţie 
Straşnică în astă seară! 
Nimini nu mai vrea să ştie 
Ce 'viforniţă e-afară... 

Glasuri vesele răsună, 

Zic vioare, — urlă vântul... 

Joacă toţi cu voce bună, 

Duduic subt ei pământul! 

Dând uitării grija, scârba, 

Inima în piept le saltă... 

Pân” şi popa-i trage sârba 
Cu creștinii laolaltă!
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Bate 'n cisme, stă să cadă, 

Dând potcapul către ceafă... 

Trei moşnegi aprinși la sfadă 

Se "'ndulcesc din a garafă... 

Şi petrec! E o urgie 

A lui Dumnezeu afară, 

Dar e-atâta veselie 

La orândă 'n astăseară!... 

g
a



DE ZIUA MEA 

Aș vrea să fiu un biet bunic, 
Adus din spate şi pitic, 

Sa-mi mângâi barba albă; 
Sa stau la foc, de somn să pic, 

Visând la vremea dalbă... 

In jurul meu să am nepoți 

Şi pe genunchi să-i joc pe toţi 

Şi să le "mir alene 

Poveşti cu Smei şi Barbă-Coţi 

Şi mândre Consânzene. 

Sa râd cu ei, copilăros. 

Când, moțăind, mi-atârnă "n jos 
Al scufei mele _ciucur: 

Când ci mă trag de păr vârtos 
Sa-i cert și să mă bucur,,,
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Ori, vara, să mă plimb cu ei 
Domol p'in vechile alei, 

__ Cu tacticoase pasuri: 
Să-i ţiu mereu sub ochii mei 

In lungile popasuri... 

Şi 'n poarta casei, pe'nserat, 

Când oamenii se 'ntoarnă "n sat . 
Şi-mi dau, pe rând bincţe, 

Sa 'ngân pe nas, îngândurat. 
Un psalm de tinereţe... 
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DOMNU” PROFESUR 

Nimic nu "'nvaţă blestemaţii! 
Si eu mi-am zis de-atâtea ori 
Că dau la dracu meditaţii.... 
Dar vezi că cele trei surori 
Imi sânt cu mult mai dragi ca fraţii 
Cei răi şi ncascultători. 

Afară-i noapte, vijelie 
Şi-i cald în salonaşul lor... 
Mă 'ntâmpină cu veselie 

Şi toate mă salută 'n cor 
Şi fie-care vrea să ştie: 
„Ce face domnu” profesor ?*
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In lecţii, ele-și spun secrete, 

Fac haz pe socoteala mea. 

Își muşcă buzele şirete, 

Pufnesc de râs, fără să vrea.. 

„Ti, bată-vă norocul, fete! — 

Şi mama face haz şi ca. 

La masă, — glume, gălăgie. . 

Și cea dintâiu îmi toarnă vin, - 

Drăguţ a doa mă imbie, 

A treia-mi dă paharul plin. . 

E, cine'mi poate spune mie 

In sănătatea cui să 'nchin? 

Târziu, când plec de es în stradă 

Şi-i întunerec peste tot, 

Ah! unde-s ele să mă vadă 

Orbit de viscol, cum înnot 

Prin valuiile de zăpadă... 

Şi drumu-i lung și nu mai pot... 

In odăiţa "'ntunecată 

E frig... Eu, zgriburit, din pat - 

Ascult vifornița turbată 

Şi-adorm cu gândul fermecat 

La basmul vechiu: „Au fost odată 

Trei' mândre fete de 'mpărat. ..* 
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ADIO 

Da, mult mai bine ar [i fost: 

Să fi rămas în sat la noi, 
De-ai fi avut și tu vre-un rost, 
De-am fi avut pământ şi boi. 

Că sântem nevoeşi de tot, 

Şi ai fraţi mici, — și sânteţi mulţi. . 

Muncesc din greu, fac tot ce pot -— 

Şi tot flămânzi, şi tot desculți! 

Tu eşti mai mare, mai deştept— 

Când oiu muri, pe tine-i las, 
Şi multe de la tine-aştept: 

Nădejdea ?n tine mi-a rămas.
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Noroc măcar dac” ai avea 

Să dai de vreun stăpân milos: 

Să-mi scrii mereu, cât 'ei pute, 

Ca doar tu ştii să scrii frumos! 
, 

Şi-acuma — ochii să-i sărut: 

Mergi sănătos şi fii voinic! 

Dar stăi— o vorb! aş mai îi vrut, 

O vorbă numai să-ţi mai zic: 

Tot ochii ăştia, — amândoi, 

Așa frumoşi, aşa senini 
Sa mi-i aduci tu înapoi — 

Să nu-i uiţi, dragă, prin străini. 

m 

/     
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INVINS! 
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“De mult înstrăinatul 
De-abca ce ţi-a sosit, 

Așterne-i, mamă, patul 
Să doarmă dus băeatul 

_ Bolnav şi obosit! 

Bătu el multă cale 
De când te-a părăsit .... 

Invins de dor și jale , | 
Pe prispa casei tale 

Se culcă obosit... 

Ci nu "'ntreba: pe unde 
„A fost şi ce-a găsit? 

EI rana-şi va ascunde, Me 
pă . . Pi - „al 

Şi nu-ți vă şti răspunde _ le L! 
Decât: „Sânt obosit...  „/* 

. |” 

ui



" PASTELURI 

I 

E secetă, — şi de căldură. 

Pe câmp porumbul se usucă, 

Mor vitele în bătătură, — | 

Şi norii vin... ca să se ducă... 

Prin sat aleargă paparude, 

Țăranca apă le asvârle: 

Iși scutur” pletele lor ude 

Si-s goale ca niște şopârle.... 

Țăranii ?n cârciumă s'adună; - 

Pe câmp abea se mişc! o turmă, 

Tânguitor talanga sună — 

Ciobanul a rămas în urmă. 
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Cu cotul răzemat în bâtă 
EI cată dus în depărtare, 
Dar seceta posomorâtă 
Se 'ntinde fără de hotare...
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Il 

Prin sat aleargă paparude - 

Si se "'nvârtesc în danţ vioae: 
lat 

şi scutur pletele lor ude 

Cânţârid descântece de ploae. 

Un uliu sus, d'asupra noastră 

Din aripi bate ostenit 

Pierdut în liniştea albastră 

A cerului nemărginit. 

Nori albi din zare se ridică — 

Par minunate jucării; 

Se "'nşiră, se desprind, se strică 

In praf de raze aurii... 
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CI
 

III 

Tresari din somn... Ce harmalae ? 

Țigani cu şatra — ce mai vrei? 
In car, sub rogojina spartă, 
Fumează, cântă, râd femei... 

O droae de copii în zdrenţe 
Fac roată şi se bat şi sar,— 

Dulăi bătrâni, 'cu limba scoasă 
Merg serioşi pe lângă car... 

Se depărtează caravana... 
De praf, abia o mai zăresc... 
Câmpia aţipeşte iarăşi — 
Doar greerii mai ţirăesc...
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IV 

. 

Printre mii de şatre albe 

Vezi fanare în amurg 
Și prin pulberea de aur 
Oamenii pe uliţi curg. 

Uruie trăsur şi care, 

Tobe, trâmbiţe răsună; 

Un balon scăpat se 'nalţă 

Dus de vânt, jucând în lună.... 

Vine-un călăreț în goană, 

Sar lătrând în drum dulăii — 

Râd suratele gătite 
Mână *n mână cu flăcăii ; 

  
 



  

POEZII 39 

Și mi-e drag să merg cu dânşii. 
Să-i privesc şi să-i ascult: 
Lume veselă ca astăzi 

-N'am mai pomenit de mult! 

La ovreiu, în colţ, e cântec: 

Joacă un băiat c'o fată 
Țupăind, bătând în palme, 
Căci a lor e lumea toatăl...
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V 

Coboară seara pe câmpie... 

Pe drum pustiu un car cu boi 

Se leagănă încet, departe — 

Cresc nori de pulbere "napoi. 

In car, ingână cărăușul e | 

-Un cântec vechiu şi trist nespus, 

Ca o poveste 'ntunecată 

A veacurilor ce-au apus... 

Şi, cum se pierde *n umbra serii, 

Mă ?ntreb pe gânduri adâncit: . 

„Va răsări când-va şi steaua 

Acestui neam nenorocit ?...“   
 



POEZII 4 

VI 7 

Trece 'n sus, pe plaiu în sus, 
Un voinic pe-un murg călare, 
Înapoi se uită dus 
Peste mândrele hotare... 

Dus el cată, spre Ardeal 
Unde-o turlă "n fund străluce; 

Murgul urcă greu la dcal, 
Pe voinic de-abea-l mai duce... 

1 

Neguri de brădet se 'ntind... 
Turla ?n văi de mult c ştearsă, 
Dar voinicul pribegind 
Tot mai ţine faţa 'ntoarsă...



_
.
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VII 

Pe câmpie nici-un zgomot. 
Din oraş abia străbate 
Ca un murmur lin de-albine 
Larma vieţii zbuciumate. 

Jos, la tabără, s'aude . 

Glas întârziat de goarnă, 
Câţiva călăraşi cu schimbul 
Dela sate se întoarnă. 

Plini de praf, rupţi de-oboscală, 
Legănaţi pe cai agale,. 

Trec pe drum ca niște umbre 

Şi doinesc încet de jale... 
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Nici un zvon apoi. Pustiul 

Peste dealuri se întinde. 
Câte-o stea clătinătoare | 
Candela *n văzduh şi-aprinde.... 

 



* Pe copila cea drăguță 

MOŞ AJUN 
—— 

Printre crengi pierdute *'n ceaţă 

Luna 'ncet la geam apare 

Aruncând pe flori de ghiaţă 

Boabe de mărgăritare. „= 

Lângă pat, jos, în căsuţă, 

Mama plânge despletită 

Între îngeri adormită... 

„„. Dar ce zgomot e în tindă? 

Inima-i stă să se rumpă! 

Vin. copiii de colindă, 

Vin la sora lor cea scumpă. — 

  
n
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Lărmuind cu bucurie 
Bat in geam, fac zarvă multă, 
Râd cu hohot, făr' să ştie 
Ca fetiţa nu-i ascultă... 

Iar. prin crengi pierdute ?n ceaţă 
Luna trist la geam apare 
Şi lucesc pe flori de ghiaţă 
Boabe de mărgăritare...
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ROMANŢA 

Trecea în: cârjă sprijinit * 
Pe uliţa pustie, 

Şi 'n caterincă ostenit 
EI învârtea necontenit 

O veche melodie. 

Era un cântec ce-l ştiam 
_ De-acasă, — dintr'o sară... 

Cum l-ascultam pierdut la geam 

Mi se părea că mă vedeam 
La noi, acasă, iară... 

Şi-atâtea lucruri s'au ivit 

î În mintea mea cu dânsul! 
Dar când bătrânul gârbovit 

Sfârşi romanţa, m'a lovit 

Pe negândite plănsul... 
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ROZELE 

De ziua numelui, în dar, 
Primise roze Anişoara... 
Le-a strâns frumos într'un pahar — 
Dar rozele muriră seara... 

7 

Le cercetează tremurând 

Nedumerită, mititica, | 

De ce s'au stins. aşă curând? — 

- Nu le făcuse doar nimica... 

Şi gândul ei nevinovat 
Se *'ntunecă de-atâta jale, 
Când vede cum s'a spulberat 
Podoaba mândrelor petale...
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Acum, cu drâg, le-adună iar — 

O, de-ar putea, le-ar da ființă! 
Dar izbucnește 'n. plâns. amar 
Văzând că e cu neputinţă... 

Sărman copil neștiutor | 

Ce plângi sărmana ta comoară, 
Asemeni rozele ce mor, 

“Tot ce ni-e drag e dat să moară... 
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ARTIŞTI 

Trei vagabonzi la poartă: mi vin; 
Artişti — o mică trupă: * 
Copiii după ei se ţin 
Şi câinii dau să-i rupă... 

Sunt doi micuţi, e mama lor; 

Ea, cu. flaşneta ?'n spate. 
E-o zi de toamnă, pic de nor— 
Dar cât de triste-s toate! 

Cu ochii duşi, ca în extaz, 

Ea cântă şi ei joacă. 
Îi cade părul pe obraz 
Şi praful o înneacă.



  

ST, 0. IOSIF 

Ei joacă, sar şi se 'nvârtesc 

Împiedecaţi în zdrenţe ; 

Răsuflă greu când se opresc. 

Şi fac la reverenţe. 

Întinde piciul istovit 

O pălărie spartă: 

Comedia sa isprăvit, 

De-acu — la altă poartă . 

Pe urma celor ce s'au dus 

Vaârtej de frunze-alcargă... 

Ca mulţi mai poartă Cel- de- Sus. 

Pe lumea asta largă!    
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PRIBEAGUL 

E noapte; — la micuța casă 
Fereastra licăre 'n lumină... 
Vezi feţe vesele la masă: 
Ei povestesc glumind şi 'nchină. 

Tu, singur, te strecori prin ceaţă 
Şi-arunci privirea cu” sfială: 
Te-apucă dor de-o altă viaţă, 
De linişte patriarhală. . 

În vis, te-apropii “de fereastră 
Și numa în vis le tulburi pragul: 

_„Primiţi, primiţi la vatra voastră 
Să hodinească şi pribeagul...



  

ÎN BAL 
—— 

Dansau cu feţe zâmbitoare | 

Şi-şi făureau un ideal 

Din strălucirea trecătoare 

A. unei nopţi târzii de bal. 

„În larma veselei orchestre 

Înmormântau un trist amor, . 

Şi ?n goana albelor ferestre 

Zbura fantastic umbra lor. 

Pluteau cu mintea rătăcită. 

Ca 'n alte lumi, răpiți de Joc... 

Şi-atat părea de, fericită 

Părechea fară-de-noroc! 
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SALCÂMUL 

Priveghiuri lungi de toamnă. In sfeşnic lumânarea 
Se luptă 'n întuneric, tot scăpătându-și -zarea, 
Precum se luptă somnul cu jalea ce te-apasă 

In liniştea ploioasă... 

De-odată triste glasuri sporesc mocnita jale, 
Bat fâlfăiri greoae d'asupra casci tale... 
Se face iar tăcere... — şi te străbat fiorii:. 

Ne lasă şi cucorii ! 

„Fugiţi, fugiţi departe, întârziate stoluri, Si 
Să nu v'apuce ?n câmpuri îngheţul dela poluri ...1« 
Suspină trist în urmă, foșnindu-şi frunza moartă, 

Salcâmul dela poartă...



NOPȚI DE VARĂ 

La casa fără lacăt 

Doar luna de mai vine 

S'o cerceteze *n treacăt 

In nopţile senine. 

Perdelele 'nvechite 

Atârnă într'o parte 

Ca aripi ostenite 

La geamurile sparte. 

Doar şoareci ţin sborul 

Ungherelor uitate — 

Păienjeni ţes covorul 

Uitării 'ntunecate. 

   



POEZII 

Și-aceeaş armonie 
De greeri trist răsună 
În casa cea pustie 
Sub farmecul de lună... 

er
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DEDICAȚIE 

M'apropiu din nou de dumbrava cea sfântă, 

Sa cad în genuchi la străvechiul altar. . 

O dragoste veche din nou mă frământă: 

Imi freamătă frunza, — iar apele 'mi cântă 

Şi toate ca 'n vis îmi apar. 

Ah, iar sunt copilul nebun de altădată! 

, O foare, un flutur m' opreşte din mers. 

Tot gândul mi-e farmec, simţirea mi-e beată, 

Căci inima iarăşi porneşte să-mi bată 

Şi bate ?n cadență de vers! 

  

  
 



CĂTRĂ TINERII POEȚI 

(1901) 

I 
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“Intunecată-i steaua ţării noastre... 
Instrăinaţi trăim în zile grele, . 
Și viitorul — plin de semne rele —: 
Vesteşte lacrămi numai —şi dezastre... 

Spre voi se 'ndreaptă glasul rugii mele, 
Fraţi cântăreţi! Sus inimele voastre, E 
Poeți pierduţi prin nori şi 'n zări albastre 
Ce nu visai decât la flori şi stele... 

Nu osteniţi, ca 'n asfinţit de scară, 
Ci —— treji la mândrul sunet de fanfară, = 
Veniţi cu suflet şi cu voie bună 

Spre “soarele ce-i gata să răsară, 
Să înălțăm iar flamura străbună 
A dragostei de Lege şi de Ţară! 

IL
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II 

Cântaţi umbriţi de-a flamurei aripă 
. Sub care uriași bătrâni luptară! 
Au n'auziţi pe 'ntinsele hotare 

Ce jalnic paseri mari de pradă ţipă? 

Şi nu vedeţi ce nouri se 'nălțară?... 

Grea vijelie ?n fiecare clipă 
Ne spulberă comorile ?'n risipă — 
Chiar. sfânta noastră doină stă să piară! - - 

Copii răzleţi ai mândrei noastre naţiil, 

De mai trăeşte 'n voi simţire vic, 

Veniţi atunci şi vă cunoşteţi fraţii! 

Sadiţi în inimi vechea bărbăţie, 

Avânturi mari, eterne aspirații... 

Şi numele pe veci sfinţit vă fie! 
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III 

7 7 

Eu nu-s decât un singur glas din -satul 
Pierdut în noapte... Numai o ființă 
Din miile ce-așteaptă 'n suferință — 
Dar va veni odată mult-visatul! 

Veni-va, — și cântări de biruinţă 

Vor izbucni de-alungul şi de-alatul, 
Din munţi şi văi gonind pe Necuratu 
Ce vrea să stingă 'n voi orice credinţă! 

Eu nu-s decât un sol, — eu sunt drumeţul 

Grăbit, — şi noaptea înapoi mă cere... 
Sunt flacăra pe care-o poartă vântul, 

Dar trebue să vină cântăreţul! 
EI va slăvi măreaţa Inviere: 
Veniţi cu toţii să vestim cuvântul!... 

a
a
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REÎNVIERE 

I 

Plutesc în. aer glasuri: fermecate, * 
Vestindu-mi pretutindeni primăvara! 
Văzduhul scânteiază sub povara ” 
Mărgăritarelor din cer picate .. 

Fugiţi departe, griji întunecate! 
“Vreau să trăesc din zori şi până scara 
Şi vreau să cânt! Vreau să mă 'mbăt de para 
Eternă a iubirii nesecate. 

Ca ciocârlia ce'n văzduh s'avântă, 

„Şi acolo 'n cer se leagănă şi cântă 

Pân” ce-ameţeşte iar, căzând pe lanuri; 

Aşă "n pornirea sfintelor elanuri 
Se ?'nalță sufletu-mi spre tine, Soare! 

„Şi cade iar din slăvi ameţitoare..    
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II 

fe, 

Iubesc, — şi *'mi pare că-i întâia oară! 
Un tainic dor de viaţă mă îmbie: * 
Simt inima bătându-mi tot mai vie 
Atunci când eu credeam că vrea să moară. 

Uimit desgrop din suflet o comoară 
Ce-ar fi pierit cu mine 'n veşnicie; 
Natura 'ntreagă astăzi reinvie 
Mai falnică decât. odinioară. .. 

„ Veghiază în noi porniri de viaţă nouă 
Și nici nu ştim cum izbucnesc deodată 

„Din depărtate-ascunse-adânci isvoare... 

De-acum pot chiar să mor... Nu-mi fuse oare 
Cea mai înaltă fericire dată?.. 
Puteri: Dumnezeeşti, Osana vouă!



  

ADIO 

Aleargă trenul, — zi şi noapte-aleargă! 

Prin gări o clipă gâfâind petrece. 

N'aşteaptă multă vreme semn să plece 

Şi chiotă,— şi-i gata iar să meargă! 

Lung şueră când preste poduri trece... 

Carpaţii prind în zare să se şteargă... 

Ce-i pasă lui?.. Mă duce 'n lumea largă! 

Nici smeul din poveste nu-l întrece. 

Măreţul soare joacă printre. nouri... | 

". Sub ochii mei fug şiruri de tablouri: 

_ Câmpii şi văi şi munţi şi ape iară... 

Ah, zi şi noapte sboară, sboară trenul, 

Tot repetând în ropot viu refrenul: 

„Adio dar! Adio, dragă ţară!“     
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ÎN TREACĂT 

Pe țărm, acolo, mică şi curată, 
O casă cu ferești strălucitoare... 
In glastre râde floare lângă floare, 
Iar printre flori un alb profil s'arată... 

Căpşorul blond într'aurit de soare 
Se razemă de mâna dalbă... Iată! 
Doi vineţi ochi în suflet mă săgeată: 
Sa fie numai o părere oare? 

Mi sa părut că 'mi povesteau o rugă... 
O sărutare le trimit din fugă, 
Căci trenul sboară iar —bătu-V'ar focul! — 

Stau trist la geam... Departe *1 n Văi se pierde 
Casuţa albă cu podoaba-i verde... 

-+ Şi poate-acolo m'aştepta norocul!



DE SĂRBĂTORI 

Afară-i noapte neagră; vijelie... 
Se tângueşte vântul prin cotloane: 
Adoarme-acum, ca un copil cu .toane, 

Acum porneşte iar, plin de mânic. 

Eu 'stau la foc, trudit de insomnie, 

Ascult cum bate ploaia în obloane; 
Visez... şi 'n vis mă chiamă dragi icoane 
Din ţara Doinei, dulcea Românie! 

“Văd copilaşi pe ulițele ninse 
Umblând cu Steaua şi cu Moş-Ajunul 
Și-aud departe-un cor de glasuri stinse. . 

- Aş vrea s'alerg spre ei, să-i strâng în braţe, 
Să-i dăruesc... dar nu mai e niciunul.. 

* 

Şi-o lacrimă mi-alunecă pe faţă..,. 
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CRONICARII 
——— 

Când mă cuprinde dor adânc de țară 
Și n'am pe nimeni să-mi potoale: torul, 
Iau cartea unde curge sfânt isvorul 
De 'nţelepciune și tărie rară... 

. | | _ 
Citesc, — iar gându-mi îşi întoarce sborul * 

„Spre vremi de bărbăţie legendară, 
De greu războiu şi de robie-amară; — 
Şi sufer şi mă bucur cu poporul. 

Imi cântă jalnic rostul nestatornic 
AL tuturor măririlor din lume, 
Miron Costin, vestitul Mare Vornic; 

. 

Boier de ţară, bunul Ion Niculce, 
Oftând strecoară printre lacrimi glume 
Din zile vechi,—și "n graiu nespus de dulce! 
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BOLERII 

* 

Azi Curtea-Veche e ruină goală... 

“In cimitir zac negre cruci crăpate, 

Cu slove-adânci, chirilice, săpate, — 

Doar vântul nopții ?n ierburi dă răscoală! 

, | . 

Când însă 'n turlă ccasul tainei bate 

De prin morminte umbre mari se scoală! 

In şoapte, pe furiş, vin toate 'n sală 

Şi ţin divan subt bolțile surpate. 

Boieri bătrâni de acuma două veacuri, 

Ei pun la ale treburile Țării; 

Vor. să trimită cărţi de jalbă Porții... 

Din răsărit, prin albele ceardacuri, 

În casa unde tăinuesc Boierii 

Craiu-Nou pătrunde ca un sol al morţii... 

  
 



ȘINCAI 
  

%, 

Din vechi hrisoave, din scripturi bătrâne 
Strângând de-avalma note pentru Hronic 
Aşa-l văd eu pe tânărul canonic, 
Istoricul semeţ și dârz de mâne. 

Când cei puternici l-agrăiau ironic,: * 
„EL nu ştiu mânia să'şi înfrâne. . - 
Mişei, l-au prigonit, l-au scos din pâne, 
Dar — n'au înfrânt curajul lui demonic. 

Ca Dante, ne'nţeles; pribeag prin sate 
Il văd apoi, purtând, trudit de cale, 
Gigantica sa operă în spate, - 

Intreg trecutul naţiunei sale: , 
Un alt Infern, mai crunt, mai plin de jale, — 
Căci toate. 'n-el erau adevărate! 
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RĂZMIRIȚA 

Frânturi de oaste-aleargă pe-apucate, — 

Ard: satele... Departe se năzare 

Un greu convoiu cu strigăt de .pierzare 

Prin pâlcuri lungi de praf întunecate. 

Catâri cu saci de bani, întregi bazare 

De-arginturi, șcule, repede 'ncărcate, - 

Chervane vechi, căruţe cu bucate 

Se duc spre, munţi şi curg mereu din zare. 

Sânt mari averi domneşti, strânsoarea, rodul 

Atâtor lacringi şi sudori cumplite, — 

Se zguduie pe stâlpii şubrezi podul. . . 

- Străinătatea lacomă le înghite... 
“Năuc se uită 'n urma lor norodul,— 

* Plâng la răspântii mame. despletite! . 
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LĂUTARUL 

Vestit era odată lăutarul! 
La zile mari, bătrâna-i alăută 

- De câte. ori cu galbeni fi umplută - 
Şi n loc de vin cu aur plin paharul! 

N'a fost o nuntă fără el făcută: 
II preţuia vlădiea şi plugarul ... 
Azi n'a rămas pe fund decât amarul, — 
„Trist şi-amintește gloria trecută. . . 

Uitată doarme-a doinelor câmoară 

De-un sfert de veac, în vechea lui vioară 

Ce- -a desfătat o lume în tinereţe!.. 

Să "ţi povestească el ce mari ospeţe, 
Ce mândre nunţi, ce luminate e fe " . 

“- Văzură ochii săi odinioară. . 
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DOMNIȚA 

"Se plimbă prin & grădina mănăstirii 

Domnița, albă ?n rasă cenușie. 

Amurgu. i, cerne, umbra-i viorie, 

Lung sună toaca . n toiul tânguirii. 

Şoptesc. încet prin flori de iasomie . 

Şi. par'că vor $'o mângăe zefirii 

Se scutură pe straturi trandafirii 

Și crinii.mor — dar ca nu vrea să ştie. 

. Pi 

Departe ?n zări, e vrajă, cântec, vieaţă. . . 

„* Ea trece albă "'nvăluită in ceaţă 

. Asemeni unei palide vedenii. . 

Uitată de părinţi și de rudenii, 

De bucurii-şi de dureri străină, 

„Se stinge 'n rând cu florile 'n grădină...    



HAIDUCUL 
0 

Uşoare neguri cresc din porumbiște 
Si arde viu luceafăru 'n tărie... 
Izvoarele în liniștea, pustie 
Iși. tângue eterna lor restrişte. 

Dar brazii stau încremeniţi ca nişte 
Oşteni .în .şir, visând o bătălie... 
Un vânt uşor şi somnoros adie 
Şi 'n codru prinde frunză să se miște ... 

Mierloiul sprinten şueră o clipă; 
Un sturz ştrengar îngână-o turturică; 

Vestind noroc, departe cântă cucul.. « 

Ce mândră sărbătoare se 'nfiripă! 
Doinind din frunză vesel, pe potică, 
Se duce ?n sus, prin aluniș, haiducul... 
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CÂRLOVA 

Vaăzut-aţi voi, când primăvara vine, 
” Acele flori plăpânde, delicate, 
Care "'nflorite-abia, mor împăcate.: 
Vestind albastrul zilelor senine? 

Aşă poetul unor vremi uitate 
"Solit a fost de armonii divine 
Ce-au fermecat o clipă din ruine” 
Târgoviştea cu vechile-i palate. 

Cu el venei o 'ntreagă primăvară 
De cântece, — dar fu ursit să piară... 
Trist sol. sfios al zărilor albastre, 

Simţind că moartea timpurie, "| darmă 
Aruncă "n zorii deşteptării noastre 
Întâiul glas de trâmbiţă de-alarmă!  



„„ GORUNUL LUI HORIA i   
Străjer străvechiu şi plin de bărbăţie Şi 
Gorunul uriaș spre ceruri caţă... | | 
La umbra lui; pe-o noapte întunecată, ” | 
Trei căpitani și-au fost jurat frăţic. 

Să-şi mântuiască neamul de robie. 
.. . . . . . + Luptară dârji, — dar prinşi prin viclenie, | 

, Ş | Ei s'âu legat cu inima curată | 

i 
ț 

Sau săvârșit — martiri-eroi — pe roată. 

Trecură ani... Cumplit oftă iobagul 
In lanţuri şi mai crunte ca "nainte, 
Ingenunchiat de cei atotputernici, — 

e  
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Când,. iată, tânăr Craiu ridică steagul... 

Şi sub gorun aceleaşi jurăminte 
Răsună:-,„Moarte domnilor nemernici!“ 

Dar 'n'au vrut cei de sus să-l înţeleagă 
Şi după mari izbânzi şi zile-amare, 

Întro colibă, fâr' o lumânare, 
S'a sitns, pustie, vieaţa lui pribeagă. 

„ÎL îngropară sub gorunul mare, 
La umbra-i, cei fusese- așa de dragă,— 
Pe când ai lui umplură lumea 'ntreagă 

-Cu-al doinei vaier fără de-alinare! 

Bătut de ploi, de nopţi vijelioase, 
Cercând zâdarnic pe urmaşi să-i cheme 
La luptă nouă, = stăruie şi azi 

Gorunul falnic, nefrânt de vreme, 

Ci. trist își pleacă crengile-i stufoase, 
Umbrind mormântul marelui viteaz. 

  

   



  

POEZII 

Ce'nseamnă însă-a cerului mânie? 
Ce'nseamnă norii vajnici de s'adună? 
Gorunul azi mai greu din ramuri sună, 
Parc'ar voi <roul să- -Și învie! 

În hohote de plâns ar vrea să-i spună 
Cai lui uitară drept și datorie; / 
EI cere-un semn din ceruri, să-i. imbie 
La luptă: sfântă, ca în vremea bună. . 

Şi iacăl!- Trăsnet zguduie gorunul 
Și val de crengi acopere mormântul, 
În care mândrul Craiu i și doarme somnul. . 

Ci toţi stau muţi, ş Şi n'a'nţeles niciunul: 
Zadarnic Domnul și-a rostit cuvântul, 
Căci au pierdut credinţa lor. în Domnul ! 
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SECERIŞUL 

" Câmpiile ţin astăzi sărbătoare! 
Prin holde coapte, fetele grăbite 
Înnoată pân la brâu, împodobite 
Cu roşu mac și vinete cicoare... 

Hueşte secera fulgerătoare. . 
Bat mii de raze 'n feţe dogorite. 

“Uşor se înclină spicele aurite, 
Cad znopii.?n şir... Cântaţi, secerătoare! 

Se clatină, lung ţipă subt povară 
Căruţele pe drumul. alb de ţară; 
Pocnind din bice, hăulesc flăcăii. 

Apusul joacă întf'un potop de pară: 
„Se duce craiul zilelor de vară 
Spre alte lumi, depaârte 'n fundul văii... N



  

FAR-NIENTE 
  

Pe luncă sună coasa; jos pe vale 
Copii fac larmă, râd, se iau la trântă: | 
Pe creangă vesel un florinte 'mi cântă... 
Ce dulce-i glasul ciripirii sale! 

Din popuşoiu un iepur sare 'n cale: 
Seninul zilei oare nu-l încântă? 
Un foşnet lin de frunze-l inspăimântă 
Şi. fuge — par'e că cerul se prăvalel.. 

Albine fesb; lăcuste, greeri saltă; 
„Țânţari se bat; fug fluturi albi departe. 
Bondarul singur zice ca din carte. . 

Eu însă zac pierdut în iarba 'naltă, 
Privind, cu ochiii beţi de poezie, 
A cerului albastră 'mpărăţie !
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IN PARC 

Eri am găsit pe banca solitară 
Din parc, un biet mănunchiu de floii trecute. .. 
Sărmane flori! Ce mâini necunoscute 
V'au strâns.la piept și-apoi vă aruncară? 

La ce 'mtâlnire mărturii tăcute | 
Mi-aţi fost? Ce ochi cuminţi ori plini de pară, 
Privind la voi cu drag, se bucurară. 
Şi w'au uitat apoi aşa de iute!.. 

„Săltau atâţia fluturi pe câmpie 
- Când străluceaţi în roua dimineţii... . 

Ce v'aţi făcut mireasma timpurie?.. 

Ce triste 'mi staţi acuma, și zdrobite! 
„Nu vreau să plâng... O clipă-i visul vieţii... 
Flori yeştede, flori moarte, flori 'iubite!.. 

  

 



  

IN ATELIER 

Îţi mai aduci aminte tu, iubite, 
De-acele vreni?.. Ce repede sburară 
În larma din cetătea legendară 

A Luvrului cu ziduri înegrite! 

“Plecaţi de mult din depărtata ţară, 
Străini de goana vieţii felurite! 
Ah! câte vise-albastre și-aurite 
Ne făuream din fumul de ţigară... 

Giganticul Paris urla departe. | 
Eu — răsfoiam pe canapea vre-6 carte; ” 

Tu — zugrăveai poveşti orientale. . 

lar când amurgu 'şi impânzea misterul, 
Umplând cu joc de umbre-atelierul. . 
Grăiam încet de vremi patriarhale. .. 

.



  

DE URÂT 

Aici sunt flori. S'or veşteji şi-aceste 
Cum alte multe "n şir se veştejiră... 
Aceasta-i scrisa florilor: resfiră 
Miresme dulci, şi mor fără-de-veste. 

Voi mă 'ntrebaţi — și vorba nu mă miră — 
Mănunchiul mândru pentru cine este? 
Iubesc o Viorică din poveste 

- Şi ei îi cumpăr flori şi-i zic din liră. 

Visez, în ceasuri de melancolie, 

Că vine 'ncet, s'așază lângă mine, 
Şoptindu-mi bazme, cântece, secrete... 

Ştiu bine eu că e o nebunie 
Şi tot aştept, și dânsa nu mai vine... 
"Mi-alung urâtul făurind sonete... 
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UN CÂNTEC 

O mamă, dulce mamă... 

Eminescu. 

Aud un cântec. Vine de departe, 
Adus de vântul serii, și mă chiamă... 
Nu-i plâns.de fluer, nu-i suspin de-arafnă, 
Nici glas de om:.. E dincolo de moarte... 

Sunt alte lumi de care.nu'"mi dau samă, 
Viază ?n noi, trăesc în altă parte? 

„Ah, nu-s iluzii, nu-s păreri deşarte! 
E doina ta cea dulce, dulce mamăl.. 

„E vocea ta... Mă strigă câte-odată 
De sus, de-acolo unde nu-i durere 

"Şi unde toţi ne-om întâlni odată... 

— De ce se zbate pieptu-mi cu putere?.. : 
| Vai, ce "'ntuneric s'a făcut deodată 
| În jurul meu, — ce groaznică tăcere! 

| 

| 
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POEZIA 

Te văd trecând... Dar nu mai porţi brățară, 
Nici diadem, nici strae grhitoare... 

Ci tristă "ri şalul vechiu de .cerşetoare; . 
Averea ta întreagă e-o ghitară. . 

Războinici mari pe vremuri te 'nălțară, 
Tu le 'mpleteai cununi neperitoare; . 
În veacul nostru cine "ţi smulge-o floare? 
Gonită rătăceşti din ţară ?n ţară... 

Pe drumuri, în surghiun, te-apucă sara; 

Dormi priw ruini,. drept căpătâiu ghitara, 
Iar ziua cânţi în uşi de cafenele... 

Aprinzi în muritori simţiri rebele, 

" Tu care-i desfătai cu ambrozie,. - 
Sărmană, urgisită Poezie!.. 
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———— 

Te uită, frunza pică irosită 
Și vântul geme-prohodind departe! 
Puţină vreme încă ne desparte '- 
De iarna tristă, — prea curând sosită, . 

Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte, 
Pădurea noastră tace părășită: 
Eu singur cânt cu vocea obosită 
ŞI trec prin încăpetile-i deşarte... 

S'au dus privighetorile măestre; 
Pustiu e 'cuibul blândei turturele... 
Ah, unde-i: șuerul mierliței sure! 

Pierdut din stolul mândrei lor orchestre, 
Ce trist răsună cânturile mele 

În liniştea adâncă din pădure... .. 

5
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SONET MODERN 

Se 'ntinde fără de hotar câmpia 
În visul liniștei de-amiaz furată... 

“Doar, ca o liră 'n aer spânzurată, 
Sus, cântă, nevăzută, ciocârlia. 

Dar ce nor alb departe 'n drum s'arată? 

Tot vine, creşte, — par'că vijelia 

l-ar dă avânt şi i-ar. spori tăria . 

Cum trece vâjâind ca o săgeată! 

Săltând în fuga roţilor pripite 
Ca şi un monstru cu-aripi înmiite, 
Căruţa Modei piere la răspânte... 

+ 

A izbutit doar câteva clipite | 

Măreaţa pace-a firii s'o 'nspăimânte ... 
Sus, ciocârlia n'a *ncetat să cânte. 
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LA LUVRU 

Ce de popor în templul artei sfinte!.. 
Sub aste bolți de veacuri consacrate 
Mii de străini din ţări îndepărtate 
Trec rătăciţi... Dar să luăm aminte.: 

Abia 'ndrăznim să trecem înainte: 
Eterne forme 'n marmură 'ngheţate; 
Vechi, pânze rupte din eternitate 
Vadesc ce 'nnalță omeneasca minte... 

E-o lume ?n veci de veci neperitoare, 
Comori pe care Cronos-nu le 'nghite: 
Un Rafael, un Rubens, un Murillo.... 

In fund, senina Venus dela Milo... 
Dar ce te 'ntorci şi nu m'asculți, iubite ?.. 
— Ce ochi albaştri! Cum o chiamă oare?



  

  

  

NURNBERG, 
  

Pe lângă ziduri vechi de vechi palaturi 
Trec adâncit în gânduri, pe 'nserate...: 
Pe-aici cântau de mult fântâni curate, . 

Râdeau grădini cu înflorite straturi. 

Azi sunt ruini, şi gându-abia străbate 
In negura acelor negre leaturi... 
Dar de mă .'ntorc şi cat, pierdut, în laturi, 

Le văd şi-acum acolo 'n vis pe toate. 

Acel ce astăzi numele mi-l poartă . 
"A mai trecut pe sub aceeaș poartă ? 
A mai trăit, acuma ani o mie, 

O altă. viaţă, neștiută mie? + 
Adesea iarna când nptura-i moartă, 
Ne 'mbat' un miros vag de iasomie... 

m. * 
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DIN PARIS 

Visez. Incet se face dimineaţă, :. 
Sus, din mansarda —cuib de rândunică — 
Proptit de' geam, mă uit in jos cu frică 
La uriaşul adormit sub ceaţă. 

In purpur mândrul soare se ridică, 
Luteţiei i-azvârle raze 'n faţă! 
Ceas neuitat! Privelişte măreaţă ! 

„Aş vrea să zbor prin ferestruia mică, . . 

Parisu 'ntreg îmi cântă la picioare. 
Şi nu e vis. Trăesc. Biruitoare 
Se redeșteaptă simţurile 'n mine... » 

Ca fluture gonit din floare 'n floare | 
" Alerg pe străzi, voios... In seri senine 
Stau de poveşti cu stelele vecine. « 

3 
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Vuesc trăsuri, tramvaie, trenuri, care 

Se *'ncrucişează 'n sus și 'n jos. Drumeţii 
Năluci aleargă ca năvala ceţii 
Pe bulevarde 'n veșnică mişcare. 

Luminile răsar prin galantare. 
In praf de aur, din' adâncul pieţii, 
De pretutindenea beţia vieţii 
Inalță zgomotoasele-i altare. 

Mă cred pierdut. In juru'mi râs şi glume 
Şi cântece, — şi lume peste lume! 
Visez că 'nnot pe-un ocean în spume. 

Căci -curge 'n clocot din ateliere 
Potopul viu al gloatei uvriere , 
In vastele Parisului artere. . . 
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GRĂDINA MORŢII 
  

Ți-aduci aminte de grădina morţii ? 
Era 'n amurg, când ziua se îngână 
Cu noaptea, şi, ţinându-ne de mână 

„ Lăsasem pașii noștri 'n voia sorții. . 

Mergeam domol, vorbind în taină, până 
Ne-am pomenit deodată 'n faţa porţii 
Și "'ntrarăm în lăcaşul unde morţii 
Dorm înfrăţiţi de veşnica stăpână. 

Ameţitor plutea 'n răcoarea serii 
Mireasma florilor de pe morminte, 

„ Şi pătrundea ființa noastră "'ntreagă. - 

Infioraţi de farmecul tăcerii, : 
Tăceam şi noi... Mai ţii tu încă minte 
Intâia noastră sărutare, dragă ?



es
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NEPĂSARE ! 

Oricâte vorbe rele să ne iasă * 
Şi-ori cât venin în: ele s'ar ascunde, 
Ca Venera când se ivea din unde : 

Eşti tu de mândră, dulcea mea crăiasă. 

“In fericirea noastră n'or pătrunde, 
Şi vom zâmbi, când clevetirea pasă 
Pe lângă noi, şoptind, — şi nu ne pasă, 
Că lumea tot aceeaș e oriunde.' 

Doar tu altar îmi eşti, şi'mi eşti icoană 
Și dragostea mi-e sfântă şi: curată 
Ca floarea neatinsă-a primăverei, 

+ 

„Ca şi iubirea fără de prihană, . 
Scăldată într'a raiului lumină, - 
Ce-o preamăreau în zile vechi truverii. 
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RĂZLEȚE 

1. 

„De ce sunt trist, mă 'ntrebi? O iartă, iartă! 
Nu pot săţi spun... La ce ţi-aş spune ţie ? 
De ce să 'ntunec dulcea' veselie 
Din ochii tăi cu jalea mea deşartă? . 

Tu eşti un crin ce creşte pe câmpie | 
Și poţi să stai de strajă n raiu, la poartă. 
Pe mine însă un blestem mă poartă . | 
Ca pe o frunză dusă 'n vijelie... « 

De-aceea lasă ”n clipele aceste | ai A 
Să uit ce-a fost şi ce va fi odată, 
Şi să visăm privind cum înserează 

Până so stinge cea din urmă. rază, 
* Până ce umbra nopții 'ntunecată 
Ne-a coperi, cu 'ncetul, fără veste, .
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De m'ai uri, tu înger între fete, 
Nam să mă plâng şi nimeni n'o să ştie: 
Voiu îngropă în neagra mea chilie 
Durerea unei inimi sfâşiete. 

Ci 'ntr'un amurg, în liniște târzie, 

Când frunze sboară 'n vânt împrăştiete, 
Trist voiu întoarce faţa la perete 

Şi voiu inchide ochii pe vecie. 
. 

Or frece ani;.. Şi-odinioară, poate, 
Vei răscoli prin vechi hârtii, copilă, 
In taina: odăiței parfumate, —: 

Vei stoarce-atunci o lacrimă de milă 
Citind un nume pe un colț de filă 
Intr'un caei de cântece uitate... . 

= 

d. 
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Ma sărutat pe frunte blând iubirea... 
De-atunci de-un cântec: sufletul mi-e plin. 
M'a sărutat aşa de lung, — şi lin 
In ochii mei şi-a înnecat privirea. 

Privirea ei albastră, de senin, 
No pot uită, şi.'mi răscoleşte firea... 
Și eu credeam că e închipuirea 
Din visuri ce se duc şi nu mai vin. 

Iar cântecul, ca pe un scump tezaur, 
In suflet l-am păstrat amar de vreme, 
Dar azi îmi face inima să'mi salte: . 

9 . 

O, daţi'mi lira strunelor de aur! 
Ea singură doar poate să recheme 
Simţiri așa de sfinte şi înnalte...  .:



ISUS 

Veghiază *n colţ a candelei lumină, 
Invăluind icoana 'n raze pale: 
Isus, copil, la sânul maicei sale; 
Păstori se miră, magi i se închină. 

Un zâmbet liniştit, blând, fără vină, 

Și totuşi nu ştiu ce ascunsă jale, 
Ce presimţiri de chinuri ideale 
Umbresc în taină faţa lui divină. 

e 

Ştiai de-atunci, Isuse, tu, c'odată, 
Iubind prea mult pe oameni, drept răsplată, 
Vei îndură batjocura Şi-amarul, 

Și 'ncununat. cu spini, urcând Calvarul, 
Pe umăr crucea singur ţi-o vei duce, 
Și vei muri, strigând la cer, pe cruce?..: 

DO II 

   



  

ICOANE DIN CARPAŢI. 
  

“I 

Un şuer lung — germ osii ferecate — 
Un strigăt viu -— nebun de libertate! 
Pe roţi uruitoare 

-- Vagoanele urnite 
Alunecă uşoare 
Mai iute, mai grăbite, — 
Dar inima "mi nebună 
Mai iate-ar vrea să meargă 
Şi bate 'n piept, să-l spargă 
Să sboare în lumea largă 
De-atâta voe bună! 

Griji amărâte, sbuciumări deşarte 
Vă las de-acum! 
Vă las cu binel La opartel! 
Voi n'aveţi ce'mi cătâ la drum! 
Pieriţi, întunecate duhuri ! 
Sunt liber ca ciocârlia 'n văzduhuri! 

9
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Imi flutură părul în vânt, 
Şi cânt, — 
Mă chiamă n zare munţii, munţii mei! 

Ce dor, ce dor adânc mi-era de eil 

Ce dor i-a fost poietului 
De freamătul brădetului, 
De murmurul isvorului, 

De fluerul păstorului, 
De glasul păsărelelor 
Şi — de vecinul stelelor—. 
De vârful Caraimanului - 
Ce dor, ce der i-a fost sărmanului!... 

mA S-a 
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II 

Stă Caraimanul "nnegurat 
Moşneag 'n veci cu fruntea sus; 
Slavitul ; zilei împărat 
Incet se lasă spre apus. 

Și cum se uită la moșneag, 
Se mai opreşte-o clipă n loc: i 
I-asvârle cu un zâmbet drag ţ 
Pe frunte-un diadem de foc. 

“Iar după culmi doi nourași 
Urcând tiptil, în zare, sus, | 
Râd răsfăţaţi şi drăgălaşi O-: | ! 
Privind idila din apus. „ui 

16592 
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II 

Fânu-i strâns şi de pe luncă 

Oamenii spre câsă vin. 

Lacrimă de-argint, scântee 

Steauă serii în senin. 

Vaăile-aiburesc în zare, 
Sâtul se *'nveleşte n fum. 

Cel din urmă car răscoală 

Colbul adormit pe drum. 

“Dulce şi încet se 'ntinde 

Tihna pe pământ şi 'n cer.. 

Sus pe deal, răsare luna, 

Melancolicul străjer.    
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IV 

Din culmea Vârfului-cu-dor 
Mă uit în zări senine 
Şi iar m'apucă aprig dor, 
Odorul meu, de tine. 

Departe, peste munţi și văi 
E casa ta cea mică — 
Sânt duși în sat părinţii tăi 
Și 'n prag stai singurică ... 

Că nu-s un vultur... să mă salt 
Din plaiurile-aceste, 
Şi ca un fulger din înalt .. 
Să cad fără de veste, 

. 
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„Şi să te iau cu mine, sus, 

Si să te duc la mine, 
„Departe unde lacrimi nu-s, 

? 

In zări în veci senine. 
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V 

Este ceasul când truditul | 
Muncitor voios aruncă 
La o parte grija zilei 
Și uneltele de muncă; 
S'au întors dela păşune 
Liniştitele cirezi,» 
Umbre cresc pe nesimţite 
Prin grădini şi prin livezi. 

Dar un svon de mii de glasuri: 
Umple zarea fără veste: 
Craiul zilei, stând s'apună, 

A încremenit pe creste. 
Văile răsună toate, 
Dealurile viu răspund 

Și vijelios se 'nalță 
Pulberea departe "n fund. 

R
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Sună dealul, valea sună, 
Stă văzduhul să se spargă 
De tălăngi nenumărate 
Ce izbesc în bolta largă, 
Căci coboară dela munte 
Oile, şi curg puhoi — 

“Cu un greu potop de ceaţă 
Innainte. şi 'nnapoi... 7 

7 

Un berbec cu coarne "'ntoarse, 
Tacticos şi prea cuminte, 
După gât cun clopot mare, 
Merge singur înainte. 
Pe la margine dulâii; 
Urechiatul la mijloc, 
Cu desagii grei în spate 
Anevoe 'şi face loc. 

Iar prin pulberea de aur 
Tocma 'm capul celălalt 
Creşte umbra "'ntunecată 
A ciobanului înalt: 
Cu căciula într'o parte, 
EL păşeşte plin de fală, 

Sara purpurie-i schimbă 
Zeghea 'n mantă triumfală... 
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Se tânguesc 
Tălăngi pe căi, 

Şi neguri cresc 
“Din negre văi, 

Plutind pe munţi... 
La făgădău, 
La Vadul-Rău, 

Sus, la răscruci, 
Vin trei haiduci 

„Pe cai mărunți... 

Grăesc încet... 
Un scurt popas — 

Şi spre brădet 
Pornesc la pas 

Cei trei călări... 

103 
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Sus, peste plâiu.. 
Tăcutul craiu 

Al nopţii reci. 
Umbrind poteci, 

Se'nalţă ?n zări... 

senat t 

Şi neguri cresc, 
 Sanină 'n crăngi; — 

Se tânguesc | 
- Și plâng tălăngi . 

Pe căi pustii... 
Se “duc uitaţi 
Cei trei fârtaţi, 
Săltând în şa, 
Plutind aşa, 

Ca trei stafii... 

„Dar când ajung 
La cotituri, 

Un chiot lung 
Din miii de guri 

Dărâmă stânci... 

Haiducii mei 

Doinesc toți trei; 
Şi clocoiesc 
Şi hohotesc 

Păduri adânci...   D
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VII 

CIOBĂNAȘUL 

La curte. vine-un ciobinaș 
Când îi 'abate lui să joace, 
Şi mult e hoţ şi e posnaş — 
Că e copil din munţi, şi pace! 

Sânt rupte bietele-i opinci, 
Căciula lui în fund e spartă, — 
Dar el c'un pumn doboară cinci 
De-i cată unul şi-altul ceartă.! 

Şi cum e scurt şi îndesat, | 
Râd, dar se tem de el ficiorii — 
Şi parcă-i el mai mare "n sat, . 
Că joacă tot în fruntea horii.
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El dă porunci la lăutari, 
A lui e cea mai mândră fată — 

La el se uită mici şi mari — 
Și-apoi acela-i joc odată! 

Acum o prinde frumuşel, 
Acum 0 lasă şi-o îngână, — 
Și moare fata .după el, 
Când o 'nvârteşte pe sub mână... 

Iar când ceilalţi se 'ncurcă ?n joc 
Şi-abia se 'ndeamnă slab din gură, 
Tot el aruncă, la noroc, 
Cea mai frumoasă strigătură . .  
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VIII 

CU FRUNTEA ?N MÂNA ALBĂ... 

Cu fruntea 'n mână albă răzemată, 
Cânta frumoasa fată la fereastră, 
Cânta de dor — | 
Și glasu-i dulce şi tremurător 
Se inălţă în liniștea albastră - 
A luminoasei nopţi de vară... 

Căci era noapte-adâncă, albă, clară 
ȘI trist cântă copila fermecată 
De liniște şi de singurătate, — 
Și singură se asculta cântând, 
Și nu sfârșea un cântec jumătate 
Că altul îi venea mereu în gând. 

„ŞI nu ştia nici ea de unde vin 
Aceste triste cântece uitate...
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Cântă de dor şi chin, 
De lacrimi tăinuite în tăcere, 
De. zile de sbucium şi nopţi de veghere 
Şi de chemări, de patimi neinvinse 
In desnădejdea braţelor întinse, 
De ani pustii de lungă așteptare, 

"De zilnice-amăgiri, - 
Şi hohote de plâns la deşteptare... 

. Încremenise brazii ascultând 
În liniște... pe uliţi nici un pas. 
Doar Prahova cea fără de: popas 
Curgeă în vale, 

- Amestecând în al copilei glas 
Tot murmuru *'necat al apelor sale... 
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Jos, între care, 

Vitele 'rumegă; 
În depărtare . 
Văile fumegă. 

Dorm muncitorii 

Pe lângă focuri: 
Apele morii | 
Murmură 'n scocuri. 

“Scapără stelele... 
Ceasul în care 
Dănţue ielele 
Lângă isvoare... 

. 
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Sprintene, vesele 
Peste coline 

- Joacă miresele 
Apelor line. 
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LA GURA PEȘTERII 

La gura peşterii adânci 
Stam lângă foc, în fapt de sară, 
Şi flăcările, aruncând pe stânci 

" Roşateca lor pară,. 
Închipuiau o horă de fantasme, 
lar apele şerpuitoare 
Cu scoboriri şi creșteri 
De sute de isvoare 
Își îngânau eternele lor basme 
n fundul neştiut al negrei peşteri ... 

Trosneau din foc scântei din când în când, 
Și sus, pe cer, S'aprinse 'ntâia stea. 
Ci eu stăteam la foc, visând 
ŞI ascultam la pustnicul bătrân, 
Ce 'mi povestea 
Minuni adânci din cuibul lui de brazi.. 
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- a. De mult, de mult, trăiă un neam păgân 
De oameni, mai puternici şi mai mari 
Ca oamenii de azi, 

P'aceste plaiuri binccuvântate .. . 
“Ei nu ştiau de sapă şi de plug, 
C'aveau de toate cele din belşug, 
Aşă, precum le-a fost lăsat Prea-Sfântul ,.. 

Şi au venit din locuri depărtate 
Puhoiu de seminţii 
Și au umplut pământul 
Cu sgomotul neostoitei lupte 
Și strigăte pustii... 
Un veac întreg luptară în zadar. 
În frământări neîntrerupte 
Cu-aceşti vrăjmaşi, 
Dar, biruiţi, n'au mai putut să ţie 
Şi au fugit şi s'au ascuns 
Departe *'n fundul fără de hotar 
Al peșterii, de nimeni nepătruns... 

Şi-acolo au şi-acum împărăție 
Bătrânii uriași, 
Și-adese 'n nopţile senine, . 
Când liniştea domneşte!n bolți, pustie; 
Păn” la urechea noastră vine 
Un vuet surd de-pași...    
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Astfel îmi povesti sihastrul, — 
Apoi tăcu. 
O linişte de “vrajă se făcu, 
ȘI fumul se 'nălţă albastru, 
Iar flacările, aruncând pe stânci 
Potopul lor. de pară, 
Închipuiau o horă de fantasme 
Și apele fierbând clocotitoare, 
Cu scoboriri şi creşteri 
De sute de izvoare, 
Își îngânau eternele lor basme * 
În noaptea fără fund a negrei peşteri... . 
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Fantastic norii se 'nveșmântă, 
Străpunşi de suliţi lungi de aur 
Şi ca *'ntr'un lac de sânge crește 
Intreaga zare "'nspre coclaur. a 

Semn de răsboiu!... Un glas de bucium 
Din văi, mă face să mă speriu... 
Visam, Austrie, că ?n flăcări 
Se darmă vechiul tău imperiu... 
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XII 

Dar soarele coboară n asfinţit * 
Din văi cresc neguri cenușii, 
Năvală dau pe culmi în sus 
Şi clopotele-au amuţit. 

Pe gânduri dus, 
Călugărul desculț a 'nchis 
Străvechiul paraclis, 
Și intră în chilia-i de sihastru. 

Dar negurile cresc, mereu întind 
Zăbranicul lor lung, întunecat. .. 
Pe rând s'aprind Ma 
Făcliile văzduhului albastru, 
Luceafărul scânteietor răsare. 
ȘI luminiţe licăresc prin sat...
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Departe orga surdă a pădurii 
Cu mii de șoapte, taine de isvoare, 
Răsună 'ncet, răsună lin— 

Pe urmă tace... Ă 

-O ceas divin! 

Acum începe mândrul parastas . 
În- templul veşnic al naturii.. . 
Sus, peste lumea adormită, mută, 

Potir de-argint, în mâna nevăzută 
A îngerului purtător de pace, 
Se 'nnalţă luna dintre brazi... 

Gigantic preot în odăjdii sfinte, 
Străluce Caraimanul solitar. . . 

Şi:tu, pierdut, o suflet, in extaz, 

Cazi în genunchi... 
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Stă pe deal cetatea neagră 
Şi Domnița la fereastră 

Şade plânsă, — ochii galeşi 
Cercetează zare-albastraă. 

În zadar și azi l-aşteaptă 
Ca şi ieri, pustie-i zarea . 

Murmură Ozana "n vale 
Şi-i îngână trist cântarea 

(Domnița cântă) 

„Ozană, drag părău, 
Pe malul tău a stat: 
Ştii tu unde-a plecat - 
Ştefan, stăpânul meu? 

D
o
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„De trei-ori a bătut 
In poartă la castel, 

Dar maica, vai! n'a vrut 

Sa-l vadă "'nvins pe el/ 

„O de s'ar fi indurat 

Să-l cheme lângă ea! 
Cum "l-aş fi sărutat 
Și cum l-aş mângăiă .. 

„Dar de mânie-aprins 

S'a dus,— n'a mai venit,— 

Și poate-i greu rănit 
Sărmanul Domn învins! * 

„Cum nu-s o turturea! 
M'aș duce, duce 'n sbor, 

Să'mi scald aripa mea 
In apă de isvor, 

„De: -aş şti că-l aflu iar 
"M'aş duce până la 
Sfârşitul lumei chiar, 
Şi rana i-aş spălă...  
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„0, Doamne, 'ndurător 
Arată-te spre noi! 

Şi dă-mi-l înapoi 
Că fără Ştefan, mor...* 

E
p



VISUL LUI ȘTEFAN-VODA 

In chilia de Sihastru 

Doarme Ștefan şi visează. 
Pentru-ce în somn deodată 

Faţa lui se luminează? 

Vede m vis pe Sfântul Gheorghe: 
Se făcea că vine parcă 

Lângă el şi cu blândeţă 
Să-l îmbărbăteze cearcă.: 

„Fiule, viteze Ştefan! 

„ Pentru-ce oftezi tu oare? 
Cum deţţi laşi moşia 'n prada 

Hordelor năvălitoare? 
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Scoală de'ţi adună gloate | 
Și din bucium dă de veste — 

Căci tăria nu-i în braţe, 
Ci în inimi calde este. 

Nu te teme că vrăjmaşii 
Vor puteă să te răstoarne —- 

Zimbrul falnic. al Moldovei 
I-o luă pe toţi în coarne! 

Dumnezeu ţi-a pus cununa 
Astei mândre ţări pe frunte 

Și de ai credinţă 'n Domnul, 
Poţi mişcă şi deal şi munte: 

* 

De-i strigă, stejarii, brazii 

- S'or schimbă şi ei în oaste; 
La un semn al tău, porni-vor 

Năvălind în jos pe coaste... 

O, aleargă dar şi 'ncepe 
Lupta fără preget iară, 

Să te văd, ca şi "nainte, 

Călărind viteaz prin ţară!. .«
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Ca o mare ce revarsă 
Valuri negre peste valuri, 

Astfel pe câmpia arsă 
Şi pe văi şi peste dealuri . 

Curg, şi 'nneacă tot, Păgânii, 
Până "n -marginile .zării 

Sfâşiind cu mii de ghiare 
Trupul istovit al Ţării. 

Dar precum un roiu de-albine 
Abătute de furtună, 

Imprejurul mătcei vine iar, 
Iar, şi zumzănind S'adună,    



LL POEZII . 125 

Tot așă de prin poiene, 
Din păduri adânci coboară 

După Ștefan Moldovenii 
Și cu drag îl împresoară! 

Buciumul răsună iarăși — 
"Vii răspund din văi ecouri — 

Și râzând, în zări, înnalţă 
Munţii frunţile din nouri: 

Văd cum, alungaţi din urmă, 
Fug păgânii spre hotare — 

Mulţi găsesc în voi mormântul, 
Dunăre și Neagră-Mare! 

Văd cum însuşi Împăratul 
Mahomed, Cuceritorul, 

Cu oştirile-i rămase 
Grabnic își întoarce zborul, 

- Şi se duce 'n goana mare, 
Crunt scrâșnind ca scos din minte,— 

lar in urmă-i stă Moldova 
Slobodă, ca şi 'nainte! IN 
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„DUMBRAVA ROŞIE 

I 

S'a jurat şi Craiul Olbriht, 
S'a jurat în mare taină, 

- Îmbrăcând a vicleniei 
Prea puţin crăiască haină. 

Strânsu-şi-a el oști bogate, 
__ Chip păgânii să-i înfrunte, 
Socotind că Ștefan-Vodă 

I-ar putea sluji drept punte! 

In zadar cu sfat de pace 
_Cearcă solii să-l desmânte, 

De solii cu vorbe goale 
„Tocmai el să se 'nspăimânte ? 
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Dar când intră în Moldova, 
Calu-i, poticnit, tresare — 

Și cu glas de spaimă-i strigă 
Un nebun pe drumul mare: 

„Du-te, du-te spre peire! 
Tristă soartă te așteaptă...“ 

Insă Craiul spre Suceava . 
Cu oştirile se 'ndreaptă. 

-
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II 

Nouă săptămâni de-a surda 

Bate falnica Suceavă — 
Rușinat acum se 'ntoarce 

Craiul fără de ispravă. 

Ştefan-Vodă face pace, 
Nici-o vorbă rea nu-i zise: 

Ci îl roagă să se ducă 
Tot pe calea ce pornise. 

Iar de codrii să se teamă 
Că foiesc de duhuri rele... 

N'a voit 's'asculte Craiul 

Nici de sfaturile-acele,    



  

  
  

ee 

Na 

| 

[ 

POEZII !. 129 ] 

Și călcându-şi iar cuvântul, i Strică “țara, arde, pradă — : La Cosmin l-ajung din urmă 
Toate gloatele grămadă. 4 
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A INI 

Printre râpe 'ntunecoase 
De bătrâni copaci umbrite — .. 

Fără griji coboară Leşii — 
Noaptea codrului i-'nghite. 

Nici prin minte nu le trece 

Ca pe dealuri stau la pândă 
_ Moldovenii, să le iee 

Viaţa pentru prăzi, dobândă. 

- 

Şi deodată creşte-un urlet 

” Ce din mii de guri răsună, 
Şi se 'ntunecă văzduhul . 

“Şi trosneşte și detună!
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Groaznic în. vârtej de chinuri, 
„Cad, mormane prididite, 

Svârcolindu-se în sânge 
Trupurile schilodite: 

Urieși 'copaci de-avalma „e 
Năruindu-se din stâncă . 

„ Vin rostogolind cu huet 
Tot mai multe trunchiuri încă, 

Și desprind și rup şi darmă 
Tot ce întâlnesc la vale — . 

Iadul peste ei le pare 
Leșilor că să prăvale!.. 

In zădar s'abat în lături, 
In zădar vor să se 'ntoarcă, 

Căci asupră-le o nouă 
Vijelie se descarcă, 

Căci din arcuri nevăzute 
Curge ploaia furtynoasă 

De săgeți — de pretutindeni - 
Vine moartea mănioasă... , *
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IV 

Pe un armăsar sălbatec, 
„- Parcă zarea vrea s'o soarbă, 
Alb de spaimă, Craiul Olbriht 

Trece văi in goană oarbă. 

Oştile-i înfrânte-aleargă 
- Isgonite în risipă — 

Păsări mari de pradă 'n stoluri 
_Sboară "n urma lui și ţipă. 

4 

Și femei, copii şi fete, 

_ Plâng-şi-l blestemă pe cale — 
| Din Polonia întreagă 

Da Creşte-un freamăt greu de jale: 
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„O, unde ţi-e, Crai-Olbriht, 
” Mărcaţa ta oştire? 

-De Ştefan al Moldovei 
* „Au nu aveai tu ştire? 

Nu-ţi povesteam că Stefan . 
Nu e deprins să ierte 

Pe cei-ce, ca Şi tine, 
Hrănesc dorinţi deșerte ? 

Nici cântecul nu-ţi spuse, 
De când erai de-o şchioapă, 

Că de mânia-i cruntă 
Nici un vrăjmaş nu scapă ? 

Şi-ai vrut să frângi Stejarul, 
Tu, tânăr ușuratec, | Când n'a fost chip să-l frângă Ă 
Tătarul cel sălbatec, i] 

= E 

Nici Ungurul cel mândru, | 
Nici Turcul cel puternic? N | Ce-ai căutat în ţara “ - „i 
Moldovei, craiu nemernic ? 

- 
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Nu-ţi proorocise oare 
Atâtea semne rele 

Rușinea ce te-așteaptă 
In văile acele ? 

Şi” ne-ai luat părinţii, 
Copiii, fraţii, soţii, . 

Ca să-i îngropi în codrul 
Cosminului cu toţii: : 

l-ai dus in gura morţii, 
I-ai dat corbilor pradă, — 

Blăstem, blăstem, Craiu-Olbriht, 
Pe capul tău să cadă!“ 

= 
șI 
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Insă pe câmpia 'ntinsă, 
De cu zori şi până 'n seară, 

Măre, cu ciudate fiare 
Moldoveanu” astăzi ară! 

Nu-s doar vite cari domoale 
S'opintesc, trăgând în pluguri 

Ci sânt, Leşi robiţi ce 'şi pleacă - 
" Umiliţi grumazu ?n 'juguri. 

? 

Sânt. odrasle strălucite, 
Sânt vitejii prinşi din fugă— 

„Azi blăsteamă €i şi țAţa 
Mamei că le-a dat să'sugă... 

a
 

a
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Şi gemând amar, înclină 
În pământ trufaşa frunte 

_Supt lovirile de bice 
Și 'n batjocurile crunte.,. 

- 1 ă 

Crește 'brazdă după brazdă, 
Soarele 'n apus coboară... . 

Zile 'ntregi de-arândul vede 
* Sângeroasa muncă iară. 

> 

Harnicii ţărani îngroapă * 
Ghindă ?n ţerna desfundată, — 

Căci așa-i poruncă aspră | 
De viteazul Ştefan dată. 

„Şi aşă 'ncolţi 'n Moldova 
Ghinda plămădită ?n sânge...€ 

— .Freamătul Dumbravei- Roșii 
„.* Până azi pe-Leşi îi plânge! 
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I 

Dup'atâtea mari războaie 
Cu -izbăndă şi cu slavă, 
Înfloreşte iar în ţară 
Pacea plină de belşug. 

Pe ogoare unde-atâta 
Sânge-a curs, răsună iarăși 
Strigătul cinstit şi vesel 
Al plugarului la plug. 

Riurile se desghiaţă 
De zăpor şi ploi umflate, 
Florile 'şi desfac mireasma, 
Ape dulci murmură ?n lunci —
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Cântă "n crâng privighetoarea; o N o 

Ciocârlii nenumărate 
Ciripesc din înnălțime 
Biruinţa sfintei munci. . . 

Căci era pe la 'nceputul 
Lunei Maiu, când firea 'ntreagă 
Înnoită, uită parcă . 
Tot ce-a fost cumplit şi rău. 

Într'o zi așă senină 
Ștefan-Vodă ţine praznic, — 
Nu mai încăpeau de lume 
Curțile vechi, la Hârlău... 
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Il 

Vieriţa cea frumoasă 
Toarnă vin în cupa de-aur: 
Mândrul soare al Moldovei 
Șade 'n fruntea mesei mari — 

Nins de vreme-i Voevodul, 
Însă ageri .ochi de vultur 
Sub sprâncenele-i stufoase 
Strălucesc adânci şi clari. 

Răzemat stă în spetează 
Sub umbrarul de verdeață, 
Lângă el, Bogdan sfiosul, 
Fiul său cel mai iubit —
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Luca Arbore, bătrânul 
Inţelept,; şi mândrul Șendrea 
Stau alături cu Tăutul, 
Logofătul cel vestit. 

I 
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Ca un stup în neastâmpăr | 
Sgomotă grădina mare, 
Plină de boieri şi oaste! 
Și nenumărat norod. 

Nouraş, copil de casă, 
Scutură bălae plete, 
Şi "nstrunând lăuta veche 
Cată dus la Voevod... 

? . 

„Cântă“ — zice Ştefan-Vodă 
Cu blândeţe, iar rapsodul 
Tresărind ușor se 'nclină 
Şi începe *ncetinel.: - 
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Cu evlavie ascultă 

Ţoţi boierii în tăcere,— 

Și, furat de amintire, 

Ştefan ascultă şi el: 

CÂNTECUL DESPRE PREA-STRĂLUCITA IZBÂNDĂ 

DELA PODUL ÎNNALT 

Stefan-Voevod, 
Slăvit de norod, 

S'a sculat în zori, 

Pe la cântători, 

Și s'a mânecat 
ecou RN 

Măre, şi-a plecat 

C'un pâlc de curteni, : 
Falnici Moldoveni, 

„Şi s'a dus, sa dus 
“Prin Ţara-de-sus, 
Şi-a ajuns voios 
În Țara-de-jos. 

Iar dac'a ajuns, 
I-a venit răspuns « 
Că duşmanii Ţării, 
"Cât nisipul mării, 

Năvălesc grămadă, ' 
Pustiesc şi pradă... 
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Ştefan: Voevod, 
Slăvit de norod, 
Nu s'a 'nspăimântat 
De câte-a aflat, - 
Ci din bucium sură 
Și gloate 'și adună, 

Iar în Cel-de-Sus - 

Nădejdea și-a pus, 
„* Unde e nădejde 

La ceas de primejde. 

Domnul s'a 'ndurat 
Și l-a bucurat, 
Și-a trimis o ceaţă 
Către dimineaţă... : 

Ştefan când văzu 
"Ceaţă ce căzi, 
Repede-a 'nţeles, 
Repede-a ales 
Pe câţiva viteji, 
S'aştepte prilej 
In crâng nepătruns, 
De ceaţă ascuns, 
Dincolo de vad 
Mai sus de Bârlad; 

143 
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Când o dâ el semn. 

Să'şi facă îndemn, 
Să strige, să'urle 
Din tâmpini şi surle, 
Tobele să bată 

In goană turbată, 
Ca să zăpăcească 
Tabăra turcească, 
Să creadă că 'n coaste 
Vine mare oaste.— 

Iar Domnul viteaz * 
Cel 'de-apururi treaz, 
Pân” o prinde ştire 
Turceasca oştire, 
Grabnic s'o lovească 
Și s'o dovedească... 

Şi aşă a fost 
Gândul lui cu rost: 
Tâmpinele-au prins 
Să ţipe "'nadins, 
„Tobele să bată 
In goana turbată, 

* Buciume şi surle 
Sa strige, să urle, .. 
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Turcii călăreți 
Alergând orbeţi, 
Cum au auzit 
S'au şi repezit, 
Dar de după pod 
Ştefan- Voevod - 
Pe neașteptate 
Li-a sărit în spate! 

Turcii dau de crâng, 
Şirele se frâng, 
Repede se 'ntoarnă, 
Caii se răstoarnă, 

Și mereu se 'ndeasă, 
Prin negura deasă, | 
Prin smârcuri şi sloată. 
Se ucid în gloată, 
Pe pod se răpăâd, 
Loviţi de prăpăd, 
Se ibsesc în dos 
De malul râpos: 

Podu-i frânt in două, 
Săgeţile-i plouă, 
Coase şi. topoare 
Cad fulgerătoare! 

* 

i
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Şi lovit de-o rază, 

Ce i-e dat să vază 

Pașa Soliman ? 
Vede pe Ștefan, 
Cum venia, curat 

Ca un leu turbat, 

Cu coama în vânt, 
Dus de Duhul Sfânt, 

Cu oștenii săi — 
Ceata lui de lei! 

Spulberă şi taie 
“Paloşu-i văpaie, 
Unde trece El — 

Groază-i şi măcel! 

Nebuniţi de spaimă, 
„Alah!* Turcii 'ngaimă, 

Şi se stâng şi pier 
Cu ochii la cer; 

Alţii fug să scape, - 
Fug peste: hârtoape, 
Fug, se duc orbeţi 
Vânaţi de săgeți! 

e 
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Ştefan cu ai săi 
Sboară după ci, 
Și mi-i căsăpeşte 
Și mi-i risipește 
Și din goană mână 
Liota păgână, 
Și spulberă toată 
Păgâneasca gloată! 

Ştefan- Voevod, 
Slăvit de norod, 
După ce-a sfârşit, . 
Trei zile-a postit 
Cu pâne şi apă, 
Lumea să-l priceapă, 
Mulţumind supus 
Tatălui de sus. 

Și cu toată slava 
S'a 'ntors la Suceava, 
Ca un mândru craiu 
Cu mare alaiu, 

Şi cu multe steaguri, 
Rupte din şireaguri, 
Și cu prăzi bogate * 
Dela Turci luate. 

„A 
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Iară Doamnei-Sale 

Ce-i ieşise *n cale, 
I-a adus o salbă. 

Din Cetatea- Albă, 

Insă la.cocon 
I-a adus plocon 
Sabia turcească 
Să mi-o mânuiască, 

Şi-un arc, să-l deprindă 
De mic să-l întindă... 

Iar la 'mpărăţii 
A trimis solii, 
Tuturor să spună 
Multă voice bună, .. 

. + 

Pre-cum-c'a purces, 
De Domnul ales, 
Şi sa bizuit 
De a biruit 

Din sus de Bârlad - 

S-a trimis în iad, 

Pe cellalt tărâm: 

O sută de mii 
De Turci-Osmanlii... 

Iar Papa din Râm 
- Pe loc ce-a aflat, 
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Poruncă a dat: : 
Călugări şi clerici 

. Să cânte "n biserici 
Rugăciuni spre slava 
Celui-ce *n. Suceava 
E scutul dreptăţii 

*  Şi-al Creştinătaţii, 
Cărui azi mă ?nchin 
Ca un bun creştin, 
Cu'un ol de vin: 

Domnul să-l trăiască 
Şi să-l miluiască, 
S'apere moşia 
De toată urgia, |. . 
Mândru să 'nfftorească - ** | i 
Viţa Bogdănească!. ..«
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CÂND A FOST SĂ MOARĂ ŞTEFAN...   
l 

Când a .fost să moară Ștefan. 
Multă. jale-a fost în Țară: 
Câte braţe "n desnădejde 
Către cer nu se 'nălţară? 

Câte jertfe la altare, 
“Câtă smirnă şi tămâie, 

Pentru ca viteazul Ştefan 
Viu şi teafăr să rămâie! 

” Se păreă că nici pământul 
Nu se 'ndură să-l primească 
Pe acel ce-a fost prea vrednic 

Peste tot să-l stăpânească.
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Şi de groază şi durere 
Sa cutremurat pământul, 
Ca în ziua răstignirii * 
Celui ce-a vestit cuvântul... 
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II 

Când a fost să moară Ştefan, 
Multă jale-a fost în Ţară— 
Cine ar puteă să spună 
Câte inimi-sângerară? * 

Iarnă grea ca niciodată 
Și o foamete cumplită 

" S'abătură ?n anul cela 
„Peste ţara lui iubită. 

p 

Insă nici pe patul morţii 
Nu puteâ s'o deâ gitării 
Cela-ce pe drept fusese 
Poreclit: Părinte-al Ţării... 
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Lângă patul său chemându-i, 
Mângâe pe toţi sărmanii, 
Plâng şi îi sărută mâna 
Văduvele şi orfanii, 

Plâng şi-l binecuvintează . 
Și se 'ntorc pe la căminuri, -- 
Iar boierii zi şi noapte 
Stau la patul său de chinuri... - 
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II 

Când a fost să moară Ştefan, 
Multă jale-a fost in Ţară: 
Lângă patul său de chinuri 
Toţi boerii s'adunară. 

In ceardac cerând să-l ducă, 
A luat în mâni ochiana, 

Sa mai cate încodată 

La Moldova lui — sărmana! 

„Şi de ce-a văzut într'insa 
L-a cuprins întâiu fiorul — 
In ochiana fermecată 

El cetise viitorul! 
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Veacuri negre de urgie, i 
Și de lupte şi de jale n 
S'arătară, într'o clipă 
Fulgerând, privirii sale... U 
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IV. 

Vis e însă; ori aeve? 

“Din spre Olt, urcând, zăreşte 

Un vultur măreț ce *'ntinde 
Aripele, — şi-adumbreșşte 

] 

Toată Ţara Muntenească 

Și Moldova şi Ardealul... 
Vai! dar noapte şi mai oarbă 
Iși aruncă ?n urmă-i valul! 

Dintr'odată, făr' de veste, 

Faţa iar i se 'nsenină: . 
Pâcla grea deschide iarăşi . 
Gene-albastre de lumină. 
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Pe câmpia dunăreană 
Vede oști române ?'n zare: 

- Mândru prinţ din ţări străine |. 
Merge 'n fruntea lor călare... 

. 

Cântece de biruinţă 
Cresc și umplu tot văzduhul, — 
«+: ȘI zâmbind, cu pacea 'n suflet, 
Ștefan Vodă “şi dete duhult... 

POEZII 157 
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V 

Dar cu dangăt plin de jale 

Mii de clopote dau veste: 

„Ștefan Vodă al Moldovei, 

Ştefan Vodă nu mai este!“ 

Tristă-i. Mănăstirea Putnei, 

Porţile-i deschise-aşteaptă 

Strălucit convoiu ce vine 

Şi spre ele 'ncet se 'ndreaptă. 

Este Ștefan. Azi străbate 

Cel din urmă drum prin Ţară, 

Dar pe unde trece-acuma 

In mărcaţa zi de vară, 
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Plânge dealul, plânge valcea, 
âng pădurile bătrân Plâng pădurile bătrâne 

Și norodu 'n hohot plânge: 
„Cui ne laşi pe noi, Stăpâne 2... s ; 

9



CÂND SEARA ÎN CEASURI DE SINGURĂTATE...   
Când seara 'n ceasuri de singurătate 
Imi sprijin fruntea visător pe mână,. 

Poveşti străbune, cântece uitate, 
Cu glasuri de tilinci îndepărtate 
Imi amăgesc iar gândul şi mă 'ngână,-- 
Şi-atunci te văd plutind surâzătoare 
Din negura de vremi băsmuitoare... 

  
Eşti tu, izvor de nouă poezie, 

Prilej de gânduri vechi, urzite iară, -- 
O drăgălaşă muză populară! 
In ochii tăi e cer senin de-vară 

Şi fermecata mea copilărie 
Mi-o readuci, de tine-ademenită.... 
Fii dar la vatra mea binevenită!
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Ca 'n alte vremi și-acum fă să coboare 
Asupră-mi iarăşi liniștea dorită, 
Să uit de tot, uitat de-orice ispită, 
Să-mi pară lumea pajişte 'nflorită, 
Şi orice zi să-mi fie sărbătoare, 
Să pot trăi, străin de glasul urii, 
Ca un copil cuminte al naturii... 

1 . 
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„Bate murgul din picior la, scară, 

Sforăe şi bate din picior, — 
Mângâie-l, că-i cea din urmă oară: 

Pentru Domn şi Ţară 
Merg să lupt şi 'n luptă; poate, mor. :: 

„De-i zări trei picături de sânge 
Pe năframa ce ţi-o las în dar, 
Nu te sbate, mâinile nu-ţi frânge, 

Dragă, nici nu plânge, 
Dar să nu nvaştepţi, că e 'n zadar!“ 

Astfel zise 'n ceasul de plecare, 
Plin de jale mândrul luptător. 
Glas de trâmbiţi răsună în zare... 

__ Inc'o sărutare, — 

Şi pieri sub geana unui nor. 
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Insă umbra gingaşei fecioare 
Multă vreme stărueşte ?n prag. 

"Stă şi cată dusă cum dispare 
Pulberea în zare, 

Insoţind pe cel plecat sub steag, 

- 

La fereastră stă, privind cu teamă, 
Aşteptând pe cel plecat sub stea — 
Dar din ceasul când băgă de seamă 

| Semnul pe năframă, | 
Na mai yrut la geam şi în prag să stea. 

Nu ţipă, nici mâinile nu'şi frânse, 
Nici nu spuse-o vorbă nimărui, 
„Xime n'o văzi cu gene plânse... | 

Ceas cu ceas se stânse: 
Ca un crin... S'a stâns de dorul lui. 
T
r
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FRUMOASA IRINĂ 

La Curţile-Nouă, din capăt de ţară, 
Tremură din vârfuri plopi cu frunza rară... 
Nu ştiu: mândrul soare străluci deodată, 

Ori în prag frumoasa Irină s'arată? 

In cosiţă'şi prinde garoafa 'nflorită... 
Pleacă la fântână şi vine zorită. 
Şueră mierlița, strigă cucu'n leasă: 
„Cucule,. azi-noapte m'am visat mireasă...“ 

Pune jos o leacă albele cofiţe, 
Scutură de rouă negrele-i cosiţe; 
Cată peste umăr, — inima-i înghiaţă: 
Soarele pe dealuri s'a "'nvălit în ceaţă...  



POEZII . - 105 

Galbenă de spaimă vine 'n fuga mare:-! 
„Mamă! grea furtună ameninţă ?n zare... 
Negri ca păcatul nouri se ridică... 
Inimioara toată mi-a 'ngheţat de frică 1% 

— „Draga mamii, dragă! Vestea ta nu-i bună! 
Nu's nici nouri negri, nu-i nici grea furtună... 
Ci păgânătatea într'acoace vine 
Ca să mi te ceară, Irino, pe tine...“ 

Creşte 'n zare goana pulberii stârnite, 
Zguduie pământul ropot de copite... 
Aleargă prin casă bătrâna şi plânge, 
Frumoasa Irină mânuţile'și frânge: 

„De-acu, mamă dulce, rămâi sănătoasă, 
De te-a 'mpins păcatul să mă faci frumoasă... 
Fost'ar fi mai bine să mă 'nghiţă iadul 
Decât să mă vadă roabă 'Ţarigradul !* 

„+. Spumegând se bate Dunărea de maluri, 
“Caicul porneşte clătinat pe valuri, 
Soarele preschimbă apele-i in sânge — 
Frumoasa Irină se roagă Şi plânge: I

a
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„Turcule, dă-mi drumul să mă 'ntorc la mama, 

Mi-am uitat pe masă salba și năframa; 
Mi-am lăsat acolo lada 'mea de zestre, 

Şi-au rămas orfane florile "n ferestre...“ - 

Dunărea bătrână curge tulburată, . > 

Frumoasa Irină stă îngândurată > , . 

Șopotind se 'ngână valurile 'n spume, 
Parc'ar tot strigă-o cineva pe nume... 

„Nu-i Seraiul vrednic tu să-i fii podoabă! 
Nu-i vrednic Sultanul să te facă roabă!..“ 
Soarele se. stinge" scăpătat .pe dealuri — 

Şi-a pierit frumoasa Irină sub valuri... 

„Iar deatunci bătrânii spun că "n locul unde 
Şi-a găsit copila mântuire 'n unde, 
Dunărea mi-aduce apă vecinic lină, 
Ca să doârmă 'n pace frumoasa Irină..., 
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La orânda 'mpărătească 

Dela marginea picţii, 
Vezi lumină printre loduri 

Până ?n faptul dimineţii; 
Venetici din lumea toată” * 

Fac popas acolo sara... 
„Dairaua se mărită " 

Cu cimpoiul şi ghitara... 

Trei voinici ficiori de lele - - 
Tăbărit-au pe 'nserate; 

Dairaua cu cimpoiul 
Şi ghitara tac speriate. .. 

Țarigradul mi s'ascunde 
Ingrozit, — iar Impăratul 

Dă poruncă să 'ntărească 

__ Straja peste tot.palatul . 
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Forfotesc iscoade multe | 
Ca să afle, să scornească: 

Cine 's prea ciudaţii oaspeţi | 
Dela crâșma 'mpărăteuscă? ” 

Pasă-mi-te să-i intrebe 
Nu cutează niciun crainic... 

Gâfăind se 'ntoarce "n goană 
La palat trimisul tainic: 

„Inălţate Impărate! 
La Agniţa Crâşmăreasa, 

Trei străini descălicară 
Şi deabia-i încape casa, 

Ca ?ntr'un fund dogit de clopot 
Tună'n gura lor cuvântul, 

Şi pe unde calcă dânşii 
Se cutremură pământul! 

  
„După mese s'așezară 

„__ Câteşictrei și largi în spete, 
Intre umeri fiecare 

A cuprins câte-un părete.' 
Nouă buţi de vin goliră 

Şi 'ncă tot mai cersă bee, 
Iar. Agniţa Crâşmărița 

N'are vin să le mai dee!“
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„Duce-vă-ţi pe loc de-i spuneţi 
„Să le-aducă băutură 

Şi-i plătesc eu cât o face 
Cu asupra de măsură. 

Doar aceia 's chiar Novacii, 
Căpitani vestiți în ţară: 

Oastea mea fără de număr 
N'ar puteă să-i scoatafară |... «



i 
GRUIA 

"BALADĂ DIN POPOIL 

* 

- Jos, sub nucul uriaş, 

Gruia adormise — 
Doarme ca un copilaş 
Legănat de vise. 

Paloşu-i atârnă 'n cui 
Aninat de-o cracă — 

Murgul paşte *'n voia lui, 
" De urât să-i treacă. 

„Scoală, Gruio, drag copil, 
Școală, Gruio dragă! 
Au nu vezi cum vin tiptil 
Turcii şi te leagă? 
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„Turcii vin şaduc cu ci 
Funii de mătase, 

Funii răsucite "n trei 

Și "'mpletite m şase.“ 

Bate vântul cătinei, 

Pletele-i mângâie — 
Turcii se 'ngrozesc de el, 
Strâng de căpătâie. 

+ 

Bate vântul mai avan, 

Pletele-i zburleşte; 
Turcii plâng: Aman! Aman! — 
Gruia se trezeste. 

„Măi, dar greu ce-am fost dormit“, 
. . . ia e a 

Zice şi se miră. 
„Ori paiangeni au venit 
Și mă înveliră? 

„a să mişc puţin din mâni, 

Poate m'oi desface — 
Alelei, pui. de păgâni, 
Nu veniţi încoace?... +
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Sar frânghiile în trei 
Şi pleznesc în şase — 
Turcii fug ca vai de ei, 

Fug cu moartea 'n oase. 

Saltă Gruia şi — hai-hui! 
" Sus pe cal s'aruncă, 
Clocotă pe urma lui 
Şapte văi şi-o luncă. 

Tropotă copitele, 
Pulberea o scurmă, — 

Turcii 'şi pierd săritele 
Alungaţi din urmă. 

Surpă Gruia stelele, 

Coborind la vale — 

Turcii 'şi pierd. giubelele 
Şi papucii 'n cale. 

“Dunării fac Turcii vad, 
Trăznet este Gruia —: 
Şapte popi la Țarigrad 
Cântă: Aleluia! 

 



  

SOMNUL LUI CORBEA 

Din bătrâne basne ştiu de-o închisoare, 
Peşteră adâncă, văduvă de soare, 

Aierul, de-o poştă, l-otrăvesc bureţii, 

Mucigai de veacuri spânzură păreţii 

Şi 'nnăuntru doarme Corbea somn de vrajă, 

Duhuri necurate E langă cl ţin strajă. 

Doarme uriaşul, răsturnat pe spate, 
Ferecat. în lanţuri pline de lăcate,. 

Barba-l învăleşte ca un strat de iarbă 
Viperi şi şopârle i-au clocit în barbă...
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Şi *nchisoarea-i largă de-ar cuprinde-o ţară, 
Totuşi lui 'i-atârnă picioarele-afară, 

Ba mai pe 'ndelete dacă s'ar intinde 
Două ţări alături ar puteâ cuprinde... 

Insă Corbea doarme... Pân'să se deștepte 
Mult amar de vreme trebuie s'aştepte! 

Doar abia pe geană de-l atinge-o rază, . 
Doamne, lume nouă, cum îngheţi de groază! 

Doar prin somn de'şi mişcă trupul într'o parte, — 
Lanţurile-i grele zuruie departe, — 

Şi-o zbughesc prin găuri viperi şi șopârle... 
— Hai, săracă lume, cum o să te-azvârle! 

  

   



PINTEA 

| 

Spun povești minuni destule 
Despre Pintea Năsdrăvanul, . 
Spaima "'ntunecatei cetini 
Ce 'mpresoară Caraimanul. 
Mari isprăvi de vitejie 
Cunoscute poate vouă — 
Ascultaţi acu la mine 
Să vă spun şi eu vre-o două... 

Pintea, fraged copilandru, 
La ciobani intrase slugă. 
Şi-l munceă într'una gândul 
Cum ar face el să fugă:. 

“Bacii lacomi nu .odată 
Mi-l lipseau de prânz ori cină, 
ŞI-L certau apoi. în pilde 

"Ca să-i caute pricină... 
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. 

Intr'o zi umblând cu turma 

Intâlneşte 'n cale-o zână: 
„Bună vremea, măi voinice 1* 

— „Bună inima, stăpână !* 

„Spune-mi mie ce te doare 
Şi de ce eşti trist la faţă? 
Poate eu voiu fi în 'stare 

” Să'ţi ajut cu vre-o povaţă...“ 

Pintea stă prostit şi râde... 

Ce să-i zică?... Ce să-i ceară? 
Mai nu crede, mai se 'ndeamnă 

Și răspunde-aşă ?ntr'o doară: 
„Dă-mi putere, sfântă zână, 

Ca să-i bat pe toţi ciobanii! 
„L-aş snopi numai odată 
„De m'ar pomeni cu anii!.. 

— „Dacă vrei să prinzi putere 
Du-te, Pinteo, de te scaldă 
Colo *n iezer unde apa 
E ca laptele de caldă...“ 
Crişu lui! Nici mai aşteaptă 
Altă vorbă dela zână, 

Face cum i-a fost porunca 
Şi se 'ntoarce glonţ la stână... 
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Insă când ajunge-acolo 
Stă la gânduri şi se miră: 
Ori crescuse el pe cale, 
Ori ciobanii se chirciră | 
Cu pitici aşă nevolnici 
Tocmai el să 'şi pue mintea? 
Milă-i fu ca să-i mai bată,— 

„Şi-a plecat în lume Pinteal... 
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Rătăceâ acu prin codri, 
Uluit de bucurie, , 
Și, copil fără de grijă, 
Dă să-şi facă jucărie. 
Patru doage îşi alege, | 
Le *'ntocmeşte, le 'ncleiază: 
Fluer cu răsunet mândru 
Astfel -îşi întruchipează. 

Cu picioarele-atârnate 
In văzduh, cum s'aşezase 

Tocmai sus de tot, pe culmea 
Unei stânci prăpăstioase, 

- Doamne, când la gură duce 
Tulnicul întâia oarăl... 

"Munţii clatenă din vârfuri, 
Codrii. negri se 'nfioară... 
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Ca purtaţi de vijelie, 
Val-vârtej aleargă norii, 
Şi din bolțile tăriei 
Cad străfulgeraţi prigorii; 
Apele se 'ndeasă 'n ropot 
Tulburate preste prunduri, — 
Neguri tresărind se "'nalţă 
Din prăpăstii fără funduri! 

Insă Pintea cântă, cântă!... 
"Tot mai mult cântarea-i place,— 
Până ce din ceaţă zarea 

- Prinde 'ncet a se desface, 

Iar când soarele deodată 
Lumină tăria 'ntreagă, 
Colo 'n plaiuri depărtate 
Ce să vezi, măi frate dragă! 

Nouă sate risipite 
Peste 'ntinderile zării 
Se 'nvârteau voios în horă 
După sunetul cântării. 
Țupăiau bătrâni şi tineri... 

' Poate c'ar jucă şacuma, 
Dacă Pintea Năzdrăvanul 

Sar fi întrecut cu gluma! 
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EROUL DELA KONIGGRAETZ 

“Umblam şi eu ca tot ciobanul 
Cu fluerul pe lângă oi, 

Când ne ochiră cu arcanul 
Pe mine ş' încă pe vre-o doi — 
Şi cătăniţi — nu trece anul — 
Se face între Nemţi răsboiu. - 

Departe, peste munţi şi: ape, 
“Cu oaste mare ne-au pornit, . 
Şi în ţara Praisului, aproape 
De Câne-Creţ m'am pomenit: 
Chitea p'acolo să mă 'ngroape 
Al naibii Neamţ... Dar ţi-ai găsit!  
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Umblam fugar de-o săptămână 
Prin codrii Praisului, flămând! 

Şi uite-așă... Stam într'o.rână 
Subt un stejar, şi îngânând 
O doină, mă gândeam la stână, 

La munţii mei... ce-or fi făcând! 

leră în nămiez... Da să m'adoarmă 
Foşnitul leneş din frunziş... 
Tresar ... aud deodat'o larmă 

“ P'aproape, colea ?n ştejeriş: 
Pun mâna repede pe armă 

Și iau. pădurea 'n curmeziș :.. 

Măi! ce stau ochii să 'mi privească! 
Un vălmășag de Nemţi luptau 
Pe-o pajură împărătească . .:. - 
Erau câţi-va de-o apărau 
Şi mulţi voiau să le-o răpească! 
Ajută-mi, Doamne, să le-o iau! 

* 

Ca o dihanie turbată 
M'arunc de-avalma peste ei ! 
Izbesc la mir trei inşi deodată ... 
Dau iar, — şi mai turtesc vre-o trei — 
Hei, când să prind de veste, iată!., 

 Ia-i de-unde nu-s pe Nemţii mei. 
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Eu, haida-hai, cu steagu "n spate, 

Pornesc la drum, cu pașii rari... 
Ajung 'n lagăr pe 'nserate... 
Ce să-ţi mai spun ?.. Şi mici şi mari 
Mă duseră cu-alaiu, fârtate, 

In cortul plin de ghinărari... 

  

  

 



DOI VOINICI 

  

- Turci, "Tătari, răsboiu şi ciumă 
Bântue în ţara toată, . - 
E o vreme blestemată. 
Trece un voinic călare 
Înnoptat pe drumul mare... 

Morți de spaimă, arşi de sete, 
Sboară cal şi luptător. 
Puţurile 's otrăvite, E, 

. Peste ţarini pustiite 
Pasări mari de pradă, cete, 
Trec şi ţipă speriete 
Și s'abat departe 'n sbor... 
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Munţii se scufundă 'n zare, 
Drumul nu se mai zăreşte... 
Calul, pas cu pas, slăbeşte, 
Pas cu pas se poticneşte 

Şi tresare. 
Iar singurătatea creşte, 
Tot mai înspăimântătoare. 

Ah, şi "n liniştea de moarte 
„. Se aude-un glas, pierdut, 

Parcă .vine de departe... 
Cine ar putea 'să fie 
„La o vreme-aşă târzie ? 
Poate i s'o fi părut... 
Stă, ascultă, vreă să vază..." 
Calul sforăe... o groază 
Fără margini incleştează 

Pe voinic... 

Nu mai vrea acum să ştie 
Nici de drum, nici de nimic... 

Aiurit, întoarce calul 
 Scapără schintei şi sar 
, „_.. Sub copite... 
Peste râpe şi ponoare, 
“Cal şi călăreț dispar...  
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Neagra zare 
Îi înghite... 

Glasul însă creşte, rar, 
Se aude tot mai bine... 

Vine... 

“Turci au dat, “Fătari au dat, 

4 
„Aolică, ce păicalt ! 4 

Sau închis crâșmele 'n sat; 
Sau închis crâșmele toate . % 

Şi eu tot m'am îmbătat! 
Nici de Turc, nici de Tătar 

Nam avut şi n'am habar!“ 

E un biet creştin cuminte, 
A băut, 

"A petrecut 
Şi tot cântă înainte: 

„Aolică, ce păcat! 
Turci au dat —“ 

Şi se pierde m depărtări 
Încurcând două cărări... 
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FÂNTÂNA VRĂJITĂ 

Jos, la fântâna dintre plopi, 
Descânt'o vrăjitoare. 
Se umflă apa, — joacă stropi 
În scăpătat de soare. 
Se umflă apa, scade iar 

Și parcă vrea să fiarbă,— 
-Se 'ndoae plopii şi tresar 
Vrăjiţi de hâda oarbă. 

Şi tot şoptind şi tot vrăjind 
Aruncă bobii 'm sită, 

Se *'ndoac plopii vâjăind 
Şi noaptea e sosită. 
Şi tot vrăjind şi tot şoptind 
Ea face-un semn cu mâna,— 

„Din plopi foi moarte se desprind 
Şi clocote fântâna: 
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Legate-s apele de-acum, 
Ea 'n umbră stă şi aşteaptă. 
Un călăreț trudit de drum 
Spre cei doi plopi se 'ndreaptă. 
Spre gura însetată -el . 
Găleata o apleacă, 
Beâ apa descântată el, 
S'aruncă ?n șea şi pleacă. 

Dar nici doi paşi nu face 'n drum 
Sta roibul, sforăeşte, 
Şi două braţe-l prind acum 
Pe călăreț în cleşte. 

. Se apără cu suflet stâns, 
Și luptă şi se sbate, 
Dar vrăjitoarea-l ţine strâns 
Şi-i călăreşte "n: spate. 

Cu pintenii el bate 'n cal 
Stă zările să soarbă, — 

Pădure, holde, vale, deal 

Se pierd în noaptea oarbă. — 
Şi ?n zori de zi au fost găsiţi 
Acolo, la fântână, 
ŞI cal Şi călăreț zărobiţi 
De goana cea păgână. — 

6
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Voi, fetelor şi voi, feciori 
La apă când v'eţi duce, 

Suflaţi asupră-i de trei ori 
Şi faceţi sfânta cruce, 
Căci la fântâna dintre plopi 
Stă baba blestemată, — 
Şi nu desleagă zece popi 
Ce leagă ea odată!   

 



  „LA CULES 

E ziua Crucii azi — zi sfântă! 
E chef și chiot prin podgorii, 
Ici mustu 'n cadă se frământă, 
Ici trec glumind culegătorii: 
Românii toți cu voe bună 
Cinstesc o datină străbună... 

Sub nucul secular e hora, 
Bătrâni, flăcăi, neveste, fete. 

Străluce ?n ochii tuturora 
Văpaia veseliei bete — 
Şi râd și se 'nvârtesc şi saltă 
Invălmăşiţi toţi laolaltă! : 

Dar ce-i acolo ? Ce minune ? 
Ce fug femeile şi ţipă 2? — 
Incepe lumea să s'adune 
Din toate părţile ?'ntr'o clipă, 
Aleargă ca la urs, grămadă, 
Se 'ndeasă, se 'mbrâncesc să vadă... 
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Un sâtir mic, încins cu viţă, 
S'a prins în horă fără veste, , 
Și behăind ca o căpriță ---- 
Dă spaima 'n fete şi 'n neveste, 
Dar pân” să-l ia de scurt poporul 
A şters-o grabnic drăcuşorul:.. 

Aeve-a fost ori numai șagă ? . 
Intreabă toţi şi 'nţreabă zarea. 
Bătrânii doar îşi râd în barbă: 
Nu-i prinde-așă uşor mirârea! 
Ci mai vârtos la chef se 'ndeamnă: 
„Copii! belşug şi spor înseamnă!“   

 



IELELE 

In farmecul serii 

Supuse's tăcerii 
Câmpiile 'n floare, 

“Doar luna bălae 

Se scaldă 'n părae 
Incet curgătoare.: 

" Pe molcome vânturi 

Vin tainice cânturi. 
:Şi glasuri ciudate. . . 

„Căci duhul pierzării 
La marginea zării 

Din aripe bate! 

Indeamnă'ţi fugarul, - 
“Să taie hotarul 

Ca gândul de iute! 
N'auzi tu pe cale. 
Cimpoaie, ţimbale 

Şi glas de-alăute ?   
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Sunt iele măiastre 

Pe urmele voastre, — 
Pe voi vă vânează 

— Prea-sfânta Marie 

Din ?nalta tărie 

Ne aibă în pază! 

Voinicul dă pinten, 

Porneşte, săgeată, ' 
Și sboară şoimeşte, ... - | 
Târziu! Căci soseşte sa 

„Năpraznica ceată, . . 

La mijloc îi “prinde 
Şi "n Juru-le 'ntinde 

"O horă păgână. 
Lung clocote. dealul: 
Voinicul şi calul 

Se sbat în ţărână! 

Iar ielele, fetele, 
Nouă surori 

Işi spulberă pletele 
Până la nori, 

Şi şueră 
Flueră, . 
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Chiotă 'm lună; 

Şi 'n lanţuri 
De danţuri 

. Se *'ntind și s'adună... 
Sălbatece cântă 
Și iarăşi s'qvântă 

In goană nebună! 

” ! 

16502 N 13 
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" RUPTURĂ 

E o. cantină cu un steag . 
Pe deal, în rariştea de brazi; 
De-acolo ies cântând, la bra',, 

Două catane-camarazi. 

Şi-i sărbătoare... De pe deal 
Se vede peste nouă sate! 
Ei se opresc, privind cu drag 
Spre văile îndepărtate. .. 

O turlă luce tocma ?'n fund; 

E satul unde se născură: .- 

Acolo-i chef! Acolo-i traiu, 

Acolo-i horă 'n bătătură! 
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Şi cum privesc ei amândoi, 
Induioșaţi, nevoe mare, 
I-apucă dorul de părinţi, . 

” Oftând, se strâng la braţ mai tare... 

Dar totodată, amândoi | 
Și-au amintit şi de Măria; — 
Scurt, țanţoşi s'au lăsat de braţ: 
E ruptă camaraderia .... 

“A
 

  

   



  

HAIDUCUL 

Lumina aurie se cerne printre cetini. — 
Trecând, ca o nălucă, în zarea din apus, 

Haiducul rătăceşte, cu flinta 'n spate, dus: 
In toată lumea largă el n'are alţi prieteni. 
Decât copacii 'n codru şi nourii de sus. 

Infiorat de taina singurătăţii grele, 
Străvechiul codru sună, foşnindu-și frunza rar... 
Voinicul prinde-un zgomot venit din spre hotar: 
Işi saltă dârz podoaba de-alămuri şi de-oţele 
Si ochii lui sălbateci străfulgerând tresar. 

Cum se ridică leul stăpân într'o pustie 
Şi-aşteaptă“ prada mândru, cu nările în vânt, | 
Ca dintr'o săritură s'o culce la pământ — 
Haiducul clocoteşte de ură şi mânie 
Şi pieptuli se umflă stândsă sbucnească 'n cânt... 

 



  

POEZII . o - 497 
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Dat din tufiş trei focuri vrăjmașe se descarcă,— 
Un răcnet moare 'n pieptul rănitului erou! 
El vrei să se ridice şi cade 'n brânci din nou: 
Din somn tresare codrul, “rănit şi dânsul par'că . 
Și urlă de durere cu repetat ecou... | 
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CU GENELE PLECATE 

In castelul dintre codri 
Linişte-i ca în mormânt: 
Nu s'a pomenit de-o vreme 
Innăuntru-i râs ori cânt. 

Credincioșii casei umblă 
Muţi în tainica tăcere, 

Rar îşi fac un semn ori schimbă: 

Şoapte 'n umbră de unghere, 
Nu cumva să strice pacea 
Doamnei triste, adorate, 

- Ce de-upururi nu ridică 
Genele ei lungi, plecate... 
Tristă-i totdeauna Doamna 
"Palidă în .neagra-i haină, 
Şi cu nimeni nu grăeşte.. . 

In castelul vechiu e-o taină.  
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Insă când Barbarul mândru 

Vine dela vânătoare, 

Pașii grei şi glasu-i aspru 
Lung vuesc prin coridoare... 
Toţi înfioraţi aleargă 
De porunci să ţină seamă, 
Umiliţi i se închină, 
“Galbeni, tremurând de teamă: 

Vai de-acei ce-i stau în cale 
Când sprinceana i se 'ncruntă, 
In sălbateca-i privire . 
Sângeră pedeapsa cruntă. . 

= 

Numai Doamna, numai dânsa, 

Liniştită îl aşteaptă, —. 
Buzele-i subțiri şi fine 

„Nu surâd, nu scot o şoaptă. 

Numai ei, când îl zăreşte, 
Inima nu i se bate, 

Şi de-apururi nu ridică 
Genele ei lungi. plecate .. 

» 

Uneori, sus, la fereastra 

Din iatac, stă nemişcată; 

Peste munţi. peste | hotare 
Caută îngândurată.. 

| 
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Uneori încet se urcă 

Sus, pe 'ntunecata stâncă, 

Şi, visând, priveşte dusă 
În prăpastia adăncă.... 

- Tristă-i totdeauna Doamna” 

Palidă în neagra-i haină... 
In castelul dintre codri, 

In castelul vechiu, e-o taină.— 

> 

Amândoi stau faţă 'n faţă'n 
Vechea sală stramoşească. 

— M'ai chemat ?... întreabă Doamna 

Mândră, fără să-l privească. 
EI, cu 'n scrâșnet de mânie, 

Palid prinde biciu 'n mână. 
Face-un pas, vrând s'o lovească, 

In pornirea lui păgână... 
Braţu-i cade... Intâlnise 
Iar privirile-i pierdute, 
Pironindu-l” doar o clipă.., . 

Năbușit, îngână: „Du-te...“ 

. 

Miez-de-noapte -bate, straniu 
" Răspunzând din stâncă 'n stâncă: 
In castelul dintre codri, 

In iatac, lumină-i încă. 
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N'are somn sărmana Doamnă, 
Negre amintiri o dor: 
Inima-i însângerată 
Se 'nfioară ?n preajma lor... 

Ochii ei lucesc mai negri, - 
Albă-i faţa ei ca varul; 
Ea desface scrinul antic, - 
Trage "'ncetinel saltarul 
Ce, rostogolind din umbră | 
Orbitorul lui tezaur, 

Joacă *n schinteeri, Sub para 
Candelabrului de aur: 
Diamante şi rubine 
Şi topazuri şi safire 
Tremură în mii de ape 

Şi se bat în strălucire... 

Un inel e între pietre, 
Un inel pătat de sânge... 
Ea-l întoarce, — şi-l priveşte... 
Şi porneşte 'ncet a plânge.! 

* 

" Iat-o scoborând în umbră, 
Ca o umbră de uşoară, 
Scările de marmur albe, 

Orice freamăt o 'nfioară,..   

i 
i 
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A trecut de pragul porţii... 
Noaptea-i mută şi senină; 

Pe prapastie răsare 
„După stâncă, luna plină. 

* 

- Două braţe, sus, pe stâncă, 

Albe se înalță 'n lună, 
Şi, de-un țipăt lung izbite, | 
Negurile-adânci răsună... 

c
c
 

  
 



  

Tot sufletu-mi te cere...“ 

  

VREMURI APUSE 

ius alten AMărchen winht esu. 

HEINE. 

In parcul vechiului castel 
Pe-aleea solitară, 

Un tânăr prinţ rătăcitor , 
- Se plimbă trist şi visător 
In fiecare seară... 

Se plimbă trist şi visător 
Si 'ngână cu durere;. 
„Copilă tainică de craiu 
Cu vineţi ochi, cu păr bălaiu, — . 

Se plimbă visător şi trist 
Şi cu durere 'ngână: 
„De cu nu vrei să te iveşi 
Din ceața vechilor poveşti, 
Să-mi faci un semn de mână ?..* 

.  
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_ Castelul în ruină... 

ST. 0. IOSIF a 

E-o linişte de cimitir 
In parcul singuratic: - 
„O, daţi-mi mândrul buzdugan 
Si-aduceţi calul năzdrăvan 
Ce-adulmecă jăratic...“ 

Ca ?n cimitir e linişte 
In tainica grădină — 
Trist razele prin cetini curg 
Și luminează în amurg 

  
 



SMEOAICA 

— Zoreşte-ţi fugarul, o drag Făt-frumos! 
Zoreşte-ţi fugarul şi-aţine-te bine! 
Căci iată Smeoaica cu chipul hidos 
Pe urmele noastre pornit-a, şi vine 
Purtată în goană, ca norul de vânt, 
C'o falcă în cer şi cu alta 'n pământ. 

— N'ai teamă, copilă de craiu, căci cu noi 

E Galben-din-soare, copilă, n'ai teamă! 
Aruncă năframa cea scumpă. 'napoi, 
Să crească un codru năstruşnic de-aramă: 
Pân' dinţii Smeoaicei, rozând, s'ar toci, 
Noi fi-vom departe, departe de-aci! 

e 

. 
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— Zoreşte-ţi fugarul, o drag Făt-Frumos! 

Nu simţi tu dogoarea arzându-te 'n spate? 

E crunta Smeoaică cu chipul hidos: 

-Rozând la copaci, prin pădure străbate. 

Ea vine cumplită, cu părul vâlvoi — 

Şi dacă ne-ajunge, Aman e de noil 

— N'ai teamă, tu mândră copilă de craiu 

N'ai teamă, al inimei mele tezaur! 

” Aruncă-i tu pieptenul de-aur ce-l ai, 

Pe loc să se facă un munte de aur. 

Ah, iată-l cum creşte cu vâriul în cer — 

Sa-l roadă Smeoaica cu dinţii de fier! 

— Zoreşte-ţi fugarul, o drag Făt-Frumos! 

Căci muntele iată, se clatină, crapă: 

Smeoaica cumplită, cu chipul hidos, 

Prin borta deschisă se vâră şi scapă. 

Ea varsă catran ŞI pucioasă pe nări — 

Nauzi tu vâlvodrea cum clocotă'n zări? 

— N'ai teamă, tu scumpă copilă de craiu! 

N'ai teamă, căci leac îi găsim noi îndată; 

Aruncă-i oglinda vrăjită ce-o ai, 

Sa crească o baltă adâncă şi lată: 

Căci apa .cea lată va pune hotar: 

Pe care-o să'ncerce să-l treacă 'n zădar! 
. Lă 
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— Zoreşte-ţi fugarul, o drag Făt-frumos! 
Se'ntunecă cerul, pământul vueşte. 
Te uită! Smeoaica cu chipul hidos 
Se zbate'n mocirlă și se zvârcoleşte. 
Ea urlă turbată şi-azvârle spre noi 
Cu ghiarele-i hâde bucăţi de noroiu! 

— N'ai teamă, tu duice copilă de craiul! 
Acolo rămâne de-acum. înnainte! 
Noi însă trecut-am pe celălalt plaiu, 
In lumea. de visuri curate şi sfinte! 
Inlănţuie-mi gâtul cu braţul tău drag! — 
O, las' să ne ducă fugarul pribag! 

. 
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CÂNTEC - 

Cutreeri ulițele 'n rând, 
Un cântec tainic şuerând: 
E *'ntâia zi frumoasă, caldă; 

O vrabie 'n nisip se scaldă 
Şi ciripeşte-atât de blând! 

Te "'nviorezi şi prinzi puteri 
Sub vraja dulcei mângâeri — 
La umbră însă-i frig şi-acuma 
Şi noaptea tot mai cade bruma, 
“Şi'n suflet tot mai plâng dureri...  
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„CANTECE 

I 

Singurel ca un haiduc, . 
In surghiun ca norul, 

Cată mâine să 'mă duc !. 
Şi să 'mi las odorul. 

Mâine plec în zori de zi... 
"Insă până mâne, | 
Vino mai aproape, — zi 

Doina mea, stăpâne! 

Doina cu păstorul, când : 
„. Prăpădise turma 

Și se duce. tot cântând 
Ca să'şi plardă urma... 
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II 

Nu mai sunt pe luncă flori, 
Văile 's' deşarte, — 

Țipă -cârduri de. cocori 
Pribegind departe! 

Şi văzduhul sa "'norat, 
„Ninge-sus la munte —. ,. 

Trec pe vale, la iernat, 
Turmele mărunte. . 

Plâng tilingi, tălângi răspund, 
Soarele apune, — 

Glas de bucium sună n fund 
Ca o rugăciune. 

AR 
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IMI 

„Boii stau în jug supuși, 
Gata de plecare; 

Necăjiţii cărăuşi . 
Merg pe lângă care... 

„Hăis şi cea!“ — gem sub poveri 
Carele greoaie; | 

Ieri ca azi şi azi ca eri; 

Frig şi vânt şi ploaie... 

Drumul e glodos şi greu; 
"Negura se lasă: 

„Ştie bunul Dumnezeu 
De-om ajunge-acasă!..*
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Bate vânt din răsărit 
Veste neagră mi-a venit 
-Că la temniţă “'n Bălgrad 
Sunt trei fraţi de spânzurat. .. 

i. -"-(Cântec vechiu). 

Stau la Bălgrad trei „fârtăţi, 
Stau în închisoare: | 

Mâine *'n zori sunt aşteptaţi 
„.De spânzurătoare... : 

„Domnule, Măria-Ta* —. : 

Cel dintâiu oftează, 
„Bun ai fi de-ai aşteptă |. 

Până mâini .de-amează... 

„Până maica mi-o veni, 

Nu mă du la moarte:, 
Ca de-acas'abia porni 

Şi-i bătrână foarte!“ 
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„Domnule,. Mătia-[ae —" iii: - 
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Zice altul iară, -"-: 
„Bun ai fi de-ai-aştepta-:: .. | | . 

Până mâini:pe sară... 

„Am nevastă, copilaş; 

Lung e drumul foarte: 
Până intră: în oraş 

Nu mă du la moarte...“ 

. 

Cel din urmă-i ascultă, 
Impăcat cu toate: 

— „Domnule, Măria-Ta, : 

Iartă-i” de se poate! 

„Ci de mine nu 'ntrebă: 
| Mie mi-e tot una 

* Mai vedea-voiu mâini ori ba 

Soarele şi luna!... 

„N'o să 'mi plângă la mormânt 

Maica ori nevasta, 
Că străin am fost şi sunt 

Eu pe lumea asta! 
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„Numai cu o fată 'n sat 

| M'am iubit o vară, — 
. Dar şi-aceea m'a lăsat: 

Şi mi-o măritară...“ 

  

  
—



  

re cn - 

POEZII 

VI 

Dragă codrule, te las... 
Plec pe căi străine... 

Chezăşie mi-a rămas 
Inima la tine, - : «+ 

Tu m'ai învăţat să cânt 
Din copilărie, 

Şi de-atunci n'am: pe pământ 
Altă bucurie LE 

 



n
.
 

CÂNTEC DE PRIMĂVARĂ 

Infloresc grădinels; .. | să 
. Ceru-i ca oglinda; ;; 

Prin livezi albinele 
Şi-au pornit colinda... 

„Cântă ciocârliile ,. 
“ “Imn de veselie; - 
Fluturii cu miile 

Joacă pe câmpie. 

Joacă fete şi băeți 
„Hora ?n bătâtură, — 

Ah, de ce n'am zece „vieţi 
Sa te cânt, Natură!  



MI-E DOR 
———— , e. 

Mi-e dor de munţi... de Caraimânul zh , 
Pe veci acoperit de nor. i Pla 
Mi-e dor de freamăt Îiă” de brazi; 

De murmur tainic de isvor — : -: 

Mi- e dor de tine - azi: 

Mi-e dor,de toaca din vecernii, 

Şi de tălăngi, de verde plaiu, 
De jalnic fluer de. păstor,. - 
De mândru port, de dulce graiu - . 

Mi- -e dor de tine, dor.



  

„RUGĂCIUNE 

Doamne, către tine. 'mdrept. ..;. 
Astăzi ruga mea-umilă!.. ... 
Eartă -celuia: nedrept: 
Dela tronul tău aştept 
Cel din urmă semn de milă... 

Ca un demon cad învins,...., 
Fulgerat de suferinţă. | 
In genunchi, cu graiul stins 
Şi cu sufletul cuprins 
De obidă şi căință; 

Dornic biaţele-mi întind 
Către cerurile Tale: 
Valurile mă cuprind, 
„Inima mi-o simt murind 

- De neţărmurita jale; 
Y 
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Şi pre tine te mai chem: 
Doamae, tu eşti sfânt și mare! 
Mântue-mă de blestem... 
Cătră tine plâng şi gem: 

Indurare!



CÂNTEC 
——— 

Noapte, noapte, — iar mă laşi 
„Singur pe cărări pustii,. 

Părăsit aceleiaşi 
Palide melancolii... 

Stelele se stâng acum, 
„A Roua picură pe flori: 

Spune-mi, încotr'o să 'ndrum 
* Paşii mei rătăcitori ?... 

  

 



- STEAUA 
Lă 

Străluce..sus aşă tăcută |. -: 
Şi parcă, isvorând:scântei;- 
Vrea :să :pătrundă “printre .storuri — 
Ah, câte. visuri, câte doruri 

| „Incred-în-taina ei! 

Ca “un -prietin:de departe, . 
Departe 'n -veci,. şi: "n, veci străin, 
Stau şi-o pândesc -în -fapt--de sară 
La geaim acolo 'să-mi răsară -: 

„Senină. din 'senin.:. -.



ACOLO , 

Tu, singuratică şi-albastră, 
Rătăcitoare ?n infinit,» 
La ce mă'chemi necontenit  : 
Acolo *n colţul. de fereastră : 
Să te ador înmărnmurit ?... 

Şi spune-mi ce 'nrudită vrajă 
- :Şi ce îndepărtat mister - 
“Mă face pururi să te cer ... 
D'asupra capului de strajă,. * 
Stea singuratică pe cer?... 

  

 



  
CÂNTEC VECHIU 

Codrule, stăpânule'. - - 
. Codrule, bătrânule! 

Mişcă-ţi tu poenile 
Şi-ţi ridică genele, 
De priveşte până n zare:  .... 
Nu ş'arată şir de care, 

- Şir de care ferecate, . 

- Scârțâind împiedecate, . 
De-angarale 'mpovărate, 

„De neferi încunjurate ?... |. 

Codrule, stăpânul, 
Codrule, bătrânule ! 
Scutură-ţi tu pletele 

Sa s'adune cetele: 

Cetele haiducilor, 
Spaimele răscrucilor,. ... 
Sa răstoarne „carăle, 

Vânzolind covoarăle, , 

Să desfunde lăzile .. 

Sa-şi împartă prăzile.:. i ,



= o 

CÂNTEC DE LEAGĂN.” 

O grădină îngeri. meşteri... ;.::, 
Zugrăvit-au la fereastră - 

Și e frig în ;casa -noastră,.. - 
Ca subt bolta unei peşteri —” :. 

Dormi, .copile, dormil:. 

„ Vântul în ogeag suspină, 
Mişcă 'ntr'una cleampa uşii; ; 

Amorţit-au greeruşii... 
Subt căușul de făină — 

Dormi, copile, dormi; 

Ce ridici mânuţa mică ?...: 
* Fulgit albi de nea se-scutur: 
Peste cap îţi:sboar' un flutur, | 
Ciripeşte-o rândunică... 

Dormi, copile, dormi! . 

  

 



  
DE CÂNTECE PARISU-I PLIN... 

De cântece Parisu-i plin 
Ca marea de sirene, 

Și nu mai pleacă cei ce vin 
Pe ţărmul mândrei Sene. 

La Napoli, grădinele 
Nu ştiu ce e zăpada, 

Şi ?n golfuri mandolinele 
Ingână Serenada. 

Suspină ţitera 'n Tirol 
Când în tăcerea sfântă, 

Vre-un orb moşneag în capul gol 

Pe prispă stă şi cântă. 

10392 | ! 15
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Zănatec țipăt de viori 
E 'n veselele ciarde, 

Cântarea asta “ţi dă fiori 
Şi tremură şi arde... 

Dar creadă cine cum o vrea, 

Cum crede să'şi aleagă; 
Nu-s doine ca in ţara mea 

Pe lumea asta 'ntreagă!   

 



CREDINȚE... 

De- -apururea, m'ați urmărit, 

Invăluite 'n ceaţă, 
Cu farmecul nețărmurit 

Al dragostei. de vieaţă. 

Mi-aţi dat nădejde ca să lupt 
Cu griji şi cu necazuri 

Ce 'şi grămădeau neintrerupt 
Noianul de talazuri, 

Şi-adesea de cădeam înfrint 
De trudă şi durere, 

Găseam la voi şi crezământ 
Și leac de mângâere, — 
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Inveselind cărarea mea 

Cu-alaiu de sărbătoare. 

Copil îndrăgostit de-o stea, 
De-un cântec sau de-o floare... 

Și-acum vă duceţi rând pe rând — 
Ieri una — astăzi una... 

Mă părăsiţi aşa curând, 
Pieriţi pe totdeauna ?... 

Dar eu atunci al cui rămâi 
O, dragi credinţe moarte! 

Pe drumuri, fără căpătâi, 
Vai, cine-o să mă poarte ?... 

  

   



  

  

SPRE PRIMĂVARĂ 

Vor înflori curând 

-“ Pe coastă metrii, 

Şi .va sună curând 
Ceasu "'nvierii. 

Schimba-va bruma grea 
In strop de rouă, 
Ca să răsfrângă 'n ea 
O lume nouă: 

“Un cer aşă senin 
Cum nu mai fuse — 

Uita-vei orice chin 

Din zile-apuse... 
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— Un flutur dă ocol 
Cătând o îloare. 
Dar bate-aşă domol 
Din aripi... moare... 

De ce te prind fiori? 
Ce gând te paşte? 

-.. — Vezi tu, e trist să mori 

Când tot renaşte!...   

 



  

  

MELANCOLIEI 
  

Ce timpuriu m'ai cucerit, iubită 
Melancolie, credincioasă soră! 

Erâ într'o Duminecă 'nflorită . 

“Şi satul tot, devale, strâns la horă... 

M'am dus şi eu. La vesela serbare 

Priveam aşă pierdut, şi 'ntâia oară 

In sufletu *'mi simţii cum se strecoară 
Fiorul tău de dulce întristare. 

Instrăinat de-atâta veselie, 
Am căutat singurătatea "n cetini... 
Atunci te-am cunoscut, melancolie, 
Şi vezi, de-atunci rămas-am buni prieteni... 

P
D
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BOLNAV: 
  

Afară iar e cer senin | 
Şi ţi-e aşă de: dor de soare, 

* Că plângi, pe patul tău de chin, 
Plângi ca un rob în închisoare. 

    
Nu plânge... Nu te da învins, 
Nădâjdueşte şi adastă... 
Nu vezi?... un fluturaş s'a prins 
Bătând din aripi, la fereastă. 

Primeșşte-l pe acest pribag 

Şi-albastru fulg al primăverii: 
L-o fi trimis „vre-un suflet drag - 
Spre a-ţi vesti sfârşit durerii...
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Uliţele 'negurate | | 
Luna în argint le 'mbracă, , | 

| 

| 
| 

Limpede un clopot bate i 
Straja cea dintii... | 

In grădină doarme florea, | | 
Doarme fluturul pe. floare: „ul 
Până şi privighetoarea. | 
A tăcut acum... ! 

4 
| 

O, natură, împrumută-mi 
„Din odihna ta o clipă — | | 
Vino, dulce : somn, sărută: :mi i] 
Ochii obosiţi. . | | 

. 
i 
j 

   



LĂ FEREASTRA SPRE LIVADA... 

La fereastra spre livadă 
Din copilă murgul bate, 

Frâu de-argint să-i scot din ladă, 

Scumpă şea să-i pun în spate, 
Să pornim iar împreună 

* Peste văi şi peste plaiu, 
Că s'a 'ntors iar vremea bună —. 

Stai, murgule, stai! 

-Murguleţ, coamă rotată, 
Stai pân iese luna nouă, 
La mândruţa sprincenată 
Să trimit o slovă-două, 

Ori pe soare, ori pe lună, 
Ori pe nor, ori pe senin.. 

„Ori « să mergem impreună? 
Lin, murgule, lin! 
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Murguleţ, fii bun și-adastă 
-Să "'mplinesc frumoasă slova, 
C'a veni şi vremea noastră 
Sa ne ducem la Moldova, 

La Moldova cea bătrină 
Unde ne'a 'ngriji can raiu A 
Mândra mea şi-a ta stăpână... 

Hai, murgule, hai! 

 



CÎNTEC 

Singur şi robit de jale 
Mângâiam un dor ascuns: 
Mi-ai ieșit atunci în cale 
Mi-ai zâmbit — şi-a fost de-ajuns. 

Braţele, ca niciodată, 
- Dornice mi s'au deschis: 

Inima de-atunci mi-e dată 

Și trăiesc un mândru vis.  



  

SA 'NNOPTAT 

——_—— 

S'a 'nnoptat încet cu "ncetul * - 
Luna vraja şi-o îmbie, 
Singur-singurel: poetul 
Bate uliţa pustie. 

La perdelele inchise 
Mai aruncă o0.-privire, ..! 
Unde dorm atâtea vise 
Fermecate, de iubire. 

Aiurit apoi rămâne . 
Şi cu ochii duşi în lună: 
Cintecul cel nou, de mâne,.. 
Tot' mai clar în minte-i sună...



PENTRU CE NE-AM TEME? 

Şi de ce' ne-am teme, dragă, 
Și de ce-am mai [i cuminţi, 
Când acelaş gând ne leagă, | 
Și aceleaşi suferinţi ? 

Văd eu clar că n toată firea, 

Ori cât stau şi mă socot, 
Legile ce-a pus iubirea, 
Birue şi sfarmă tot. 

Legi eterne sunt acele... 

Cum să le înfrângem noi? — 
Ne-am lupta 'n zădar cu ele, 

Şi ne-ar pierde pe-amândoi! 

   



CÂNTEC 

Vezi, dragii oaspeţi le-au venit 
„Şi pomii toţi s'au premenit 

De sărbătoare — . 
Grădina-i templu plin de svon, 
Albina-i psalt, — şi orice floare 

Un sfânt amvon. 

Sub streşini cuiburile vechi 
Ascund iar vesele perechi 

De rândunele, — 

Şi cuiburi nouă se clădesc — - 
Iar eu, furat de-un vis, privesc 

Zâmbind la ele.:: 

T 
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O spune-mi, dragă rândunea 
Ce sbori mereu în preajma mea, 

Tu ştii mai bine: 
O să-mi ajute Dumnezeu 
Să-mi pot alcătui ca tine, 

. „Un cuib al meu? 

  

 



  
TERŢINE 

Aș vrea să cânt—să 'mbrac în mândre rime 
Norocul rar ce 'n cântec nu încape, 
Că nu e vers pe lume să-l esprime. 

Ci ca 'ntr'un murmur nesfârşit de ape 
Ce se revarsă 'n valuri de-armonie, 

Din mii de glasuri ce-l vrăjesc deaproape, 

Sărmanul suflet cearcă, şi nu ştie 
Ce ton să prindă, ce cuvânt saleagă, . 
Căci toate-l chiamă, 71 strigă şi-l îmbie... 

16592 : . | 16   
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“Iar eu stau mut, — şi-aş sta vecia "'ntreagă 
S'ascult uimit la glasurile-acele, 
Privind în ochii tăi albaştri, dragă, — 

Vis întrupat al visurilor mele! 
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Mergeam în întunerec şi fără nici o ţântă, . | 
Cu fruntea încreţită, cu ochii în pământ, .. 
Să plâng de mult uitasem, — uitasem chiar să cânt, | ! 

"Căci fericit e-acela ce plânge-amar sau cântă, a: 
Atuncea când se simte mai trist şi mai înfrânt! 

“Tu, primăvară mândră a vieţii'mele, Li! 
Cum te văzu pribagul, pe loc se *nveseli. 
Şi soare 'n cer s'aprinse și ciocârlii cântară 
Și-un raiu de viaţă nouă deodată ne 'nvăli. 

4 

4 

Şi ai venit odată cu mândra primăvară, | | 

Şi s'a pătruns de farmec fiinţa mea întreagă, 
Cândtu mi-ai spus b vorbă, şi mi-ai şoptit cu drag... 
Eu mă duceam spremoarte,tum'aiintorsdin prag... .: | 
"— Fii binecuvântată pe cât îi :eşti de dragă, : 
Stăpână adorată â fostului 'pribag! : |



CÂNTECE. 
  

l 

Aceloraşi mizerii pradă 
„Se lasă lumea nărăvită: 
Nemernicia 'n veci slăvită, 

„Si meritul hulit în stradă. 

Virtutea stă în linguşire, 
Dreptatea 'n vorbe care sună, 
Şi toţi se sfâşie 'mpreună 
În nenţeleasa lor orbire. 

Acesta "i raiul vremei noastre 
Lipsit de cinste şi iubire! 
— De n'ai fi tu, a ta zâmbire 
Și-a ochilor lumini albastre. 

“Tu, crin plăpând de primăvară, 
Pe care-l strâng cu, frică 'n braţă, 
Mi-ar fi aşă de frig în viaţă, 
Ca într'o casă mortuară...  
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L.as luptele haine . 
Ce lumea o distramă: 
Copilă, n'aveă teamă 
Şi te încrede 'n mine. . . 

“Dă "mi ochii, dă 'mi surisul, o. 
Şi cazi 'mi dulce ?n braţă... 
O vino de mă 'nvaţă 
Cât preţueşte visul: 

"Doar pentru el ne darăm 
Noi unul altui, dragă — 
N'aş vrea pe-o lume 'ntreagă 
Ca şi pe el să "1 sfarăm! 

 



DOJANA. 
  

Eră un cer albastru 'ntr'o vacanţă, 

lar noi mergeam ca doi copii drăguţi... 
Şi ochi-ţi plini de tainică speranţă 
Şi-obraji-ţi albi spuneau: „nu ne săruți?“ 

Mergeam printre grădini, — şi toate 'n floare 
Şi ne ţineam de mână amândo! — 
Al firii templu *n zi de sărbătoare 
Părea deschis anume pentru noi. 

“Şi pentru noi cântă, sus, ciocârlia 
- Şi orice fir de iarbă ne vorbea 

"Şi ne sporeă tot pasul bucuria 
Iubirii noastre care ne .orbeâ. 

, 2 
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Atunci un geamăt slab, o voce stinsă 
Sa *'ntoarcem iute capul, ne făci.... 

„Mi-e foame!... şi o mână sta întinsă 

Iar geamătul dojenitor tăcu. 

Aveai atâta vis plin de speranţă 
In ochi — că omul care-a suspinat ț 
Şi-a strâns la piept sumanul numai zdreanță, | 

Şi cobori privirea, ruşinat. 

  
Re o 

 



AMIAZĂ 

Stau în cerdacul casei mele, 

Departe, peste vii, privind 

Cum scorburoşii nuci întind 
Pe-alocuri negrele umbrele. 

Alunec mai departe ochii | 

Și peste-un deal văd cum dispare 
Ca trena unei albe rochii 
Un nouraş grăbit în zare. 

Mai jos, ascuns între umbrare, 

Tihnit cătunul dormitează 
Şi albă ?n liniştea de-amiază 
Ocrotitoare-asupra lui, 
Bisericuța stă de pază 
Cum stă o cloşcă între pui... 

    
 



  
STROFE 

Un lung suspin de -harfe-eoliene 
Pluteşte 'n aier, scade, crește iar — 
Şi cad incet,. rotindu-se aiene, 
[oi veştede desprinse din umbrar. 

Plâng harfele şi îndelung suspină - 
Şi 'n. plânsul lor pare-că prind cuvânt: 
„+... Ce mândr'ai fost odat” şi tu, grădină! . 

Mireasma ta şi floare, unde sânt 2... 

  .— _ 
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RUGĂCIUNE 
(Martie 1907) 

  

Priveşte-l, cum, scrâşnind de ură, | 

Cu fulgere 'n căutătură, 
Precum un leu, de lanţ scăpat, 

Împins pe căile pierzării . 
De duhul crunt al răzbunării, 

Dela un cap la altu-al Ţării 
Norodul tău s'a răsculat! 

Izbăvitorule-al durerii | 
In noaptea plină de mizerii 

A 'obiditului popor, 
Coboară-acum o rază lină 
Şi valul cel turbat l-alină, 
Caci de-i lovesc pe cei cu vină 

"Tot ei, cei făr' de vină, mor: 

 



  

POEZII 

Ajută Celui ce veghiază 
In bătrânețea Lui vitează 

Şi vede sângele frăţesc 
Cum curge ?n valuri turburate — 
Să 'mpace fratele cu frate, 
Să 'mpartă sfânta direptate 

Din slava tronului regesc! 

25] 

  

 



VISAZA CODRUL | 
— Un simbol — | i 

. -   

Infiorat din vreme *n vreme 
De-o aiurire de furtună,. . 

Bătrânul codru *n miez-de-noapte 
Visază sub argint de lună, 

Şi socotindu-si; par'că, frunza 

Nenumărată 'n vis, răsună 
Insufleţit de mii de şoapte. 

Sub vraja mândrei nopţi de vară, 
In ceasul tainei, cine ştie 

„Ce năluciri nu-i trec prin minte! 
Ce fermecată feerie, 

Eresuri şi minuni păgâne 
Diri sfânta lui copilărie | 

De care-abia 'şi aduce-aminte... 

- De palidul păstor lunatic 
Din ceața nopţilor tăcute  
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Îi sună 'n vis ca o poveste... 
Deodată 'n urma unei ciute 

Răsare ?n luminiş Diana,— 
Și 'n adâncimi necunoscute 

Se prăpădeşte fără veste... 

Suspină apele sfioase , 
În fund de peşteri depărtate 

Şi plâng în şipote sonore... 
La pândă, răzemaţi pe coate, 

Stau satiiii şi zic din naiuri; 
Pe-alocuri unde luna bate 

Uşoare nimfe saltă 'n hore... 

“Convoiu de umbre diafane . 

Plutind măreț. se risipeşte 
| Departe ?'n liniştea de mituri... 

— Dar ce blestem divin voeşte 
Să rumpă farmecul visării ?.. 

Ce vuet surd se 'nalţă, creşte 
Ameninţând din răsărituri ?.. 

Deodată 'şi zguduie bătrânul 
Din somn puternica-i coroană! 

De plâns amar, de hohot jalnic 

Hueşte antica poiană: 
Călări.pe cai sirepi, sălbateci, 

Punându-i visele pe goană, 
Vin barbarii 'n potop năvalnic!
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- Şi clocoteşte codrul!.. 
Iată-l,—se sbucium, se "mdoae, geme 

Bătut de neagra vijelie... 
Incearcă ?n urmă multă 'vreme: 

Bătrânul uriaş s'adoarmă,— 

Şi 'ncearcă 'n van să'şi mai recheme 
Trecutu-i plin de poezie! 

„.. Tăcută azi în nopţi de vară 
Pe luminişuri luna bate, 

Dar nimfe 'nu mai saltă 'n hore... 
Şi 'n fund de peşteri depărtate 

„ Doar apele îngână tainic 
Legende vechiu din vremi uitate 

_Şi plâng în şipote sonore... 

    
 



APA MORȚILOR 

Cunoşti pe călătorrul străin ce rătăceşte . 
Lăsat de-ăi săi peirii, pe căi necunoscute ?.. 
Părăgini fără ţermuri se "'ntind. pustii şi mute 
Și-adâncurile zării se tot îndepărtează 
Plutind ca nişte ape în arşita de-amează. 

EI s'a răznit din ceată, şi-a alergat spre ele 
Ca să'şi potoale setea ce-i 'mintuia plămânii. 
Zadarnic stăruiră în prejma lui bătrânii: 

- Na vrut să ţină samă de vorba-le *'nțeleaplă, 
Că nu-i decât părere şi moartea n zări aşteaptă... 

Târziu își vede-acuma nebuna rătăcire: 
Puterea nu-l mai iartă s'ajungă pe tovarăşi 
Și n'o să mai se întoarcă pe veci de veci în țară'şi: 

- Văzduhurile-albastru surâd nepăsătoare 
Jucând voios d'asupra drumeţului ce moare...
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— Cunoşti pe călătorul străin ce rătăceşte!.. 
Dorind să cucerească mirajul tău. Apollo, - 
Câţi visători nu fură ademeniţi departe * 
De blestemata apă a morţilor, — şi-acolo 
Ca el căzură pradă iluziei deșarte!.. 

*p 

  

  
 



  

ZADARNIC! 

Senina Dimineaţă pătrunde ?n casa mută, 
S'apropie de patul poetului cu teamă; 

S'apleacă și obrajii cei palizi îi sărută. 
Șoptindu-i la ureche, la visuri nouă-l chiamă: 

„E primăvară nouă, copile, primăvară! 
N'auzi tu rândunica la geamurile tale! 
N'auzi tu pe 'nvăpăiatul Pegas, sburdând la scară 
Nerăbdător să sboare pe necuprinsa cale ? 

„E primăvară nouă... Covor de flori s'aşterne; 
In cer e zvon de clopot şi glas de ciocârlie. 
Vieaţa-şi re'nnoeşte isvoarele-i eterne — 
Şi-i beată lumea 'ntreagă de-atâta veselie!...“ 

8 16832 , ii 17 

| 

| 
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Poetul n'o ascultă; rămâne surd la șoaptă: 
Pleoapele-s căzute şi mâinile 'ngheţate .. 
“Zadarnic jos, la scară, Pegas îl mai asteaptă, 
Zadarnic muşcă frâul şi din copită bate — 

Zadarnic! 
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